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RREESSUUMMOO 

 

 

Analisando os sistemas jurídicos e os princípios tributários, verifica-se que há 

verdadeiros postulados jurídicos e econômicos da tributação que os Estados da 

Sociedade Internacional não podem desprezar, sob pena de levarem seus Estados à 

margem ou até exclusão do processo de integração econômica internacional e de 

globalização, sofrendo, consequentemente, com perdas de competitividade e de 

parcela do comércio internacional, e ainda arcando com as consequências do 

isolamento jurídico, econômico e político.  

Essa pesquisa investiga a observância, pelo sistema tributário brasileiro, dos cinco 

princípios ou axiomas tributários básicos postos por Adam Smith, que de forma 

sintética são: (i) as pessoas devem pagar os tributos na proporção de sua renda e 

riqueza; (ii) os tributos devem ser certos e não arbitrários; (iii) os tributos devem ser 

cobrados da forma mais conveniente, prática e simples; (iv) os custos de imposição 

e arrecadação dos tributos devem ser mínimos; e (v) os tributos devem ser 

internacionalmente competitivos. Esses princípios tributários são observados, em 

maior ou menor grau, por todos os sistemas tributários no mundo, a fim de 

assegurar, especialmente, direitos fundamentais. 

Investiga-se ainda a realização da justiça fiscal, por meio da efetivação desses 

princípios tributários essenciais, há tempos postos por Adam Smith, em um Estado 

pluralista e social-democrata como o Brasil, particularmente numa perspectiva 

neocontratualista de liberalismo igualitário. 

 

Palavras-chave: Sistemas jurídicos e princípios tributários. Efetividade. Justiça 

fiscal. 
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ABSTRACT 

 

 

Analyzing legal systems and tax principles, we realize that there are true legal and 

economic canons of taxation that states of international society can not 

underestimate, otherwise they will pay penalties as driven these states or countries to 

the margin or even the exclusion of the international economic integration and 

globalization processes. As a consequence, these states will face less 

competitiveness and loose part of international commercial trade, besides they will 

suffer the results of legal, economic and political isolation. 

This research makes an inquiry if the Brazilian tax system follows the five basic 

principles or canons of taxation described by Adam Smith, that in a summarized way 

are: (i) people should contribute taxes in proportion to their incomes and wealth; (ii) 

taxes should be certain, not arbitrary; (iii) taxes should be levied in the most 

convenient way; (iv) the costs of imposing and collecting taxes should be kept 

minimal; and (v) taxes should be competitive internationally. These tax principles are 

observed in a higher or lower degree by all tax systems in the world, with the purpose 

to assure, particularly, fundamental rights. 

This work also makes an inquiry if tax justice is delivered through the effectiveness of 

these basic tax principles that for a long time had been given by Adam Smith. This 

tax justice delivery is analyzed in a context of a social-democratic and pluralist 

country like Brazil, particularly according to an equalitarian liberalism in a neo-

contratualist perspective. 

 

Key-words: Tax legal systems and tax principles. Effectiveness. Tax justice. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

A estruturação do sistema tributário de um Estado soberano é de vital 

importância para a vida de seus cidadãos contribuintes, bem como para o sucesso 

das atividades empresariais e econômicas que se realizam no respectivo território 

desse Estado. Nessa perspectiva, busca-se analisar e pesquisar o sistema tributário 

brasileiro, verificando-se como se dá sua adequação aos princípios básicos da 

tributação postos por Adam Smith (1723-1790).   

 A obra “A Riqueza das Nações” (The Wealth of Nations), do escocês Adam 

Smith, publicada pela primeira vez em 1776, colocou quatro grandes princípios 

(cânones), que se têm comprovado e que levam a um pressuposto básico de como 

melhor exercer o poder de tributar.1 A essência desses quatro grandes princípios 

permanece até hoje como pilares, pressupostos, a exercerem influência nos 

sistemas tributários atuais em todo o mundo, sendo tais princípios sinteticamente os 

seguintes: (i) as pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza; 

(ii) os tributos devem ser certos e não arbitrários; (iii) os tributos devem ser cobrados 

da forma mais conveniente, prática e simples; e (iv) os custos da imposição e 

arrecadação dos tributos devem ser mínimos. 

Atualmente, é acrescentado um quinto pricípio, qual seja: (v) os tributos têm 

que ser não só simples e práticos mas também internacionalmente competitivos. 

Uma vez que todos os países têm que negociar internacionalmente, visando obter 

divisas e manter suas respectivas economias prósperas, e negociar numa economia 

globalizada e interdependente, a importância de um sistema tributário justo e que 

não gere distorções2 é fundamental, na verdade, de crucial importância. 

 Levando-se em consideração essa perspectiva de ideias e de princípios que 

norteiam os sistemas tributários em todo o mundo, por isso estando alguns implícitos 

e outros postos explicitamente no sistema tributário brasileiro, é que se entende que 

são os balizadores, as diretrizes básicas, os princípios fundamentais pelos quais 

devam ser analisados os tributos brasileiros, na busca da efetivação da justiça fiscal 

e de um bom funcionamento do sistema tributário nacional, levando-se em 

                                                           
1 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Tradução: Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice Ostrensky. 
3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 1045-1049.   
2 Basta analisar as distorções, não só jurídicas, mas também financeiras e comerciais, dentre outras, 
causadas pelas chamadas contribuições ao PIS e à COFINS. 
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consideração o substrato econômico da norma jurídica tributária e a efetivação dos 

direitos e garantias sociais no Estado brasileiro, social-democrático e pluralista. 

 Portanto, se analisará e pesquisará sobre o funcionamento do sistema 

tributário brasileiro, levando-se em consideração esses princípios tributários e se 

verificará como importante é o exame dos fundamentos das normas jurídicas 

tributárias, a fim de que se alcance a justiça fiscal, partindo-se de uma análise crítica 

e do exame de distorções que ocorrem nas normas jurídicas tributárias brasileiras, 

em decorrência da não-observação desses princípios tributários essenciais, postos 

por Adam Smith em sua obra A Riqueza das Nações. 

 Ademais, quanto aos aspectos da justiça fiscal, serão analisadas algumas 

situações do sistema tributário brasileiro na perspectiva do liberalismo igualitário, em 

um Estado soberano, pluralista e social-democrático como o Brasil.3  

                                                           
3 Destacam-se, inicialmente, nesse contexto, os seguintes dispositivos da Constituição Federal 
brasileira de 1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: (...) II - a cidadania; (...) V - o pluralismo político. (...) Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015).  
O mesmo texto em inglês: “Article 1. The Federative Republic of Brazil, formed by the indissoluble 
union of the states and municipalities and of the Federal District, is a legal democratic state and is 
founded on:  (…) II - citizenship; (…)  V - political pluralism. (…)   Article 3. The fundamental 
objectives of the Federative Republic of Brazil are: I - to build a free, just and solidary society; II - to 
guarantee national development; III - to eradicate poverty and substandard living conditions and to 
reduce social and regional inequalities; IV - to promote the well-being of all, without prejudice as to 
origin, race, sex, colour, age and any other forms of discrimination.” (BRASIL. Constituição 1988. 
Constitution of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de 
Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002). 
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11  PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS  TTRRIIBBUUTTÁÁRRIIOOSS  EE  SSOOBBRREEPPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS  --  JJUUSSTTIIÇÇAA  FFIISSCCAALL  

 

 
 A partir de uma análise dos princípios tributários, como normas jurídicas 

portadoras de carga axiológica, alcançar-se-á a compreensão de outras unidades do 

sistema, considerando-se a dependência da boa aplicação de tais normas àqueles 

valores consubstanciados nos princípios. Verificar-se-á ainda como os princípios 

preservam a uniformidade do ordenamento, permanecendo o sistema do direito 

posto como um conjunto de normas jurídicas, todas elas com a mesma estrutura 

sintática (homogeneidade sintática), entretanto, diversas delas com estrutura 

semântica (heterogeneidade semântica). 

Buscar-se-á verificar também como o Direito constitui-se em um sistema que 

não é propriamente fechado; pelo contrário, ele é aberto, mas é estável.4 Os 

conceitos que usamos no Direito têm uma referência à realidade, pois nem todos 

esses conceitos provêm do mesmo tipo de realidade e nem correspondem ao 

mesmo tipo de valor. Conforme expõe Tércio Sampaio Ferraz Jr., a doutrina 

tradicional fica jogando basicamente entre três concepções de sistema no Direito e 

não é capaz de ter uma unidade. Diz Tércio que essa dificuldade resulta 

basicamente da concepção de sistema em que os juristas se formaram e nossas 

escolas de direito foram concebidas, a qual é do início do século XIX e não se 

adapta à tentativa de visão unitária.5 Então, será verificado como os princípios 

tributários irão integrar o sistema jurídico numa perspectiva atual e de que forma os 

valores ingressam nesse sistema.  

Acredita-se que as normas do Direito Tributário já conteriam ideais como o 

respeito ao interesse público e o cumprimento do dever de pagar tributos sem, 

contudo, ferirem os direitos fundamentais do contribuinte, aceitando-se sua liberdade 

e autonomia privada, e combinando-as com a necessária segurança jurídica e 

respeito à legalidade sem descuidar dos valores imanentes aos princípios da 

igualdade, da capacidade contributiva, da solidariedade, da dignidade da pessoa 

humana, da função social da propriedade, da boa-fé, da eticidade, da moralidade e 

da eficiência, para que se possa, assim, manter equilibrado, eficiente e justo o 

sistema tributário. 

                                                           
4 Observa-se, segundo Niklas Luhmann, que o sistema do direito é fechado operacionalmente e 
aberto cognitivamente.  
5 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Teoria Geral do Direito: sistema jurídico e teoria geral dos sistemas. 
São Paulo: AASP, 1973, p. 18-20. 
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 Tendo em vista entendimentos filosóficos mais recentes (John Rawls;6 

Ronald Dworkin;7 Robert Alexy8), os valores passam a ter preponderância, sendo 

inegável reconhecer a preocupação com a ética, com a moral e com o debate dos 

direitos humanos fundamentais na tributação, a fim de que se possa aproximar da 

justiça fiscal. 

 O contribuinte, como integrante de uma sociedade política organizada, 

convive no respectivo Estado com a obrigação tributária acolhida como “dever 

fundamental”, na expressão de José Casalta Nabais.9 Sendo o tributo o “preço da 

liberdade”,10 parte do pacto social firmado para constituição do Estado, em que, em 

linhas gerais, o contribuinte cede parcela de seu patrimônio (originário do capital ou 

do trabalho ou da combinação de ambos) em favor do Estado, que lhe fornecerá 

bens e serviços para uma existência digna e satisfatória em sociedade, deverá o 

cidadão possuir direitos e amplos mecanismos para participar ativamente desde a 

formulação das políticas públicas, passando pelo dispêndio dos recursos, até o 

controle da execução orçamentária. Esse contexto faz-nos lembrar frase de Oliver 

Holmes, Justice,11 que foi membro da Suprema Corte norte-americana: “I like to pay 

taxes. With them, I buy civilization”.12  

A busca dos valores de segurança jurídica, liberdade, igualdade e respeito à 

capacidade contributiva são valores prezados por todo o ordenamento, não só pelo 

Direito Tributário. Mas neste campo do Direito, ela ganha contornos específicos, 

pois, desde a sua fundação moderna, quando ainda, no Estado liberal, o Direito 

Tributário marca-se por uma tensão dialética entre a arrecadação, de um lado, e, de 

outro, a segurança e previsibilidade das situações fáticas que podem ser tributadas. 

Por isso, até hoje, uma das mais calorosas discussões teóricas no direito tributário 

                                                           
6 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Jussara Simões e revisão de Álvaro de Vita. 3. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. (Coleção Justiça e Direito). 
7 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Massachussets: Harvard University Press, 
1978. 
8 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Trad.: Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: 
Landy Livraria Editora e Distribuidora, 2001. 
9 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Almedina, 2004. 
10 Como expressa Ricardo Lobo Torres em A Legitimação da Capacidade Contributiva e dos Direitos 
Fundamentais do Contribuinte. In: SCHOUERI, Luis Eduardo (Coord). Direito Tributário Atual – 
Homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 432), citando BUCHANAN, 
James M. The Limits of Liberty (Chicago, The University of Chicago Press, 1975. p. 112), que fala em 
LIBERTY TAX para significar que o tributo implica sempre perda de uma parcela de liberdade (“one 
degree of freedom is lost”) e KIRCHHOF, Paul, Besteuerung und Eigentum (WDStRL 39: 233,1981): 
“O direito fundamental do proprietário não protege a propriedade contra a tributação, mas assegura a 
liberdade do proprietário no Estado Fiscal”. 
11 Correspondente ao que no Brasil denominamos ministro do Supremo Tribunal Federal. 
12 Tradução livre: “Gosto de pagar tributos. Com eles, compro civilização”.  
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diz respeito ao modo de interpretação que se deve dar às hipóteses de incidência 

tributária, se voltada para uma tipicidade cerrada e estrita, mais próxima ao modelo 

do direito penal, ou se é admitida uma maior abertura hermenêutica, buscando a 

observância de princípios que norteiam todo o ordenamento jurídico tributário. 

Importante também fazer-se breve análise de ordem semântica relativa a 

princípio e, para isso, recorremos ao que ensina Paulo de Barros Carvalho, que 

destaca que “toda Ciência repousa em um ou mais axiomas (postulados)”, sendo 

que cada princípio, “seja ele um simples termo ou um enunciado mais complexo, é 

sempre passível de expressão em forma proposicional, descritiva ou prescritiva.”13  

Verifica-se que difícil é determinar a configuração lógica dos princípios, uma 

vez que “são ‘normas jurídicas’ carregadas de forte conotação axiológica. É o nome 

que se dá a regras do Direito Positivo que introduzem valores relevantes para o 

sistema, influindo vigorosamente sobre a orientação de setores da ordem jurídica.”14 

Sintetiza Paulo de Barros Carvalho, dizendo que princípio “é uma regra 

portadora de núcleos significativos de grande magnitude influenciando visivelmente 

a orientação de cadeias normativas, às quais outorga caráter de unidade relativa, 

servindo de fator de agregação para outras regras do sistema positivo.”15 

 Contudo, entende-se que a mudança de paradigma que houve no âmbito do 

Direito, pois a Constituição passou a ter papel preponderante; na verdade, trouxe 

significativa contribuição ao Direito, especialmente ao Direito Tributário, por 

                                                           
13 “No campo das significações, o uso do signo “princípio” oferece farta variedade conotativa, de tal 
sorte que alcança todas as circunscrições de objetos, atuando nas quatro regiões ônticas. É uma 
palavra que frequenta com intensidade o discurso filosófico, expressando o “início”, o ponto de 
partida”, a “hipótese-limite” escolhida como proposta de trabalho. Exprime também as formas de 
síntese com que se movimentam as meditações filosóficas (“ser”, “nao-ser”, “vir-a-ser” e “dever-ser”), 
além do que tem presença obrigatória ali onde qualquer teoria nutrir pretensões científicas, pois toda 
Ciência repousa em um ou mais axiomas (postulados). Cada “princípio”, seja ele um simples termo ou 
um enunciado mais complexo, é sempre passível de expressão em forma proposicional, descritiva ou 
prescritiva. Agora, o símbolo linguístico que mais se aproxima desse vocábulo, na ordem das 
significações, é “lei”.  [...] em Economia falamos em “lei da oferta e da procura”, ao mesmo tempo em 
que afirmamos que a “História é fundamentalmente diacrônica”, para ingressarmos nos domínios dos 
objetos culturais, onde, ao lado de “leis” ou “princípios” descritivos, vamos encontrar as prescrições 
éticas, religiosas, morais etc., que ostentam o porte de autênticos “princípios”. Como desdobramento 
dessas descritividade e prescritividade, lidamos com “princípios gerais” e “específicos”, “explícitos” ou 
“implícitos”, classificando-os como “empíricos”, “lógicos”, “ontológicos”, “epistemológicos” e 
“axiológicos”. Tudo isso é índice da riqueza significativa que a palavra exibe, compelindo-nos a um 
esforço de elucidação para demarcar o sentido próprio que desejamos imprimir ao vocábulo, dentro 
de seu plano de irradiação semântica. Impõe-se uma decisão para cada caso concreto, 
principalmente se a proposta discursiva pretender foros de seriedade científica.” (CARVALHO, Paulo 
de Barros. “Tributo e Segurança Jurídica”. In: LEITE, George Salomão (Org.). Dos Princípios 
Constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da constituição. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 342). 
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., 2003, p. 348. 
15 Id., ibid., 2003, p. 351-352. 
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disseminar a importância dos princípios constitucionais na atividade interpretativa 

das normas jurídicas, sem se falar em hierarquia entre regras e princípios, uma vez 

que revelam a mesma natureza na composição do ordenamento ou sistema jurídico. 

  Ademais, em seu preâmbulo, a Constituição Federal de 1988 prestigiou os 

princípios da isonomia e da justiça social para a instituição de um Estado pluralista e 

democrático de direito, o qual teria o objetivo de assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a solidariedade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Além de princípios, há que se falar também em sobreprincípios, e 

dentre estes o sobreprincípio da justiça, especificamente da justiça fiscal.  

Quanto a princípios, argumenta ainda Paulo de Barros Carvalho que eles 

conduzem vetores axiológicos fortes, exercendo papel fundamental para 

“compreensão de segmentos importantes do sistema de proposições”, tendo, 

portanto, princípio como “uma regra portadora de núcleos significativos de 

grande magnitude, influenciando visivelmente a orientação de cadeias 

normativas”, servindo também de “fator de agregação”.16 

Paulo de Barros Carvalho elenca cinco sobreprincípios no sistema jurídico 

tributário, sendo: (i) o sobreprincípio da segurança jurídica; (ii) o sobreprincípio da 

certeza do direito; (iii) o sobreprincípio da igualdade; (iv) o sobreprincípio da 

liberdade; e (v) o sobreprincípio da justiça.  

Verificaremos, nesta investigação, que os sobreprincípios da segurança 

jurídica, da certeza do direito que regula as relações jurídico-tributárias entre sujeito 

ativo e sujeito passivo tributário, o sobreprincípio da igualdade entre contribuintes, 

estando aí contidas a progressividade e a capacidade contributiva, estavam todos 

postos, elencados por Adam Smith como princípios tributários, na obra A Riqueza 

das Nações, de 1776.  

                                                           
16 “[...] toda vez que houver acordo, ou que um número expressivo de pessoas reconhecerem que a 
norma “N” conduz um vetor axiológico forte, cumprindo papel de relevo para a compreensão de 
segmentos importantes do sistema de proposições prescritivas, estaremos diante de um ‘princípio’. 
Quer isto significar, por outros torneios, que ‘princípio’ é uma regra portadora de núcleos significativos 
de grande magnitude influenciando visivelmente a orientação de cadeias normativas, às quais 
outorga caráter de unidade relativa, servindo de fator de agregação para outras regras do 
ordenamento.” [...] Esclarece Paulo de Barros Carvalho que “os princípios são normas, com todas as 
implicações que esta proposição apodítica venha a suscitar, mas são também valores, na medida em 
que lhes adjudicamos um vector semântico axiologicamente determinado.” (CARVALHO, Paulo de 
Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2009, p. 268 e 269). 
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O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, para Paulo de Barros 

Carvalho, é plataforma da ideologia constitucional, corolário inevitável para aplicação 

do que denomina magnos princípios17 ou sobreprincípios do sistema jurídico 

tributário, contendo os valores jurídicos da mais alta hierarquia, com o fim de instituir 

um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, [...]. Acrescenta o 

mencionado catedrático que a despeito de seu caráter moral e político, o texto de 

preâmbulo é texto de lei, no interior do qual se encontram normas jurídicas 

vinculantes, estando nelas disciplinados valores dos quais se retiram direitos e 

deveres subjetivos18 constitucionalmente garantidos. 

Ressalta ainda Paulo de Barros Carvalho que ao referir-se a “valores” está 

indicando somente aqueles que julga “depositados pelo legislador (consciente ou 

inconscientemente) na linguagem do direito posto”.19 Diz que pensa não “existir uma 

‘região de valores’, existente em si, como o topos uranos de Platão ou qualquer tipo 

de sistema suprapositivo de valores, ao modo de algumas vertentes jusnaturalistas”. 

Por fim explicita que os valores de que se ocupa “são os valores postos, centros 

significativos abstratos, mas positivados no ordenamento e que ficam ao sabor de 

nossa intuição emocional.”20  

 Segundo Paulo de Barros Carvalho, há uma “hierarquia de valores jurídicos 

ou, de outra maneira, de uma classificação hierárquica das normas do direito 

positivo, elegendo-se como critério a intensidade axiológica nelas presente.” 

Contudo, explica que, com bases nas premissas que coloca, “não é admissível a 

coalescência de ‘normas’ e ‘princípios’, como se fossem entidades diferentes, 

convivendo pacificamente no sistema das proposições prescritivas do direito.”21 

Portanto, claro o posicionamento do mencionado doutrinador, no sentido de que os 

princípios são normas, bem como são também valores, com determinado vector 

semântico que lhe é atribuído. 

                                                           
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., 2009, p. 270. 
18 Id., ibid., 2009, p. 270. 
19 Id., ibid., 2009, p. 268. 
20 Id., ibid., 2009, p. 269. 
21 Id., ibid., 2009, p. 269. 
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Importante observar que, quanto aos valores e sobrevalores albergados 

constitucionalmente, Paulo de Barros Carvalho diz serem eles “algo 

pragmaticamente realizável, apto, a qualquer instante, para cumprir seu papel 

demarcatório, balizador, autêntica fronteira nos hemisférios da nossa cultura”.22 Em 

seguida, ainda referindo-se a princípios e sobreprincípios, enfatiza, afirmando 

peremptoriamente que “o direito positivo, visto como um todo, na sua organização 

entitativa, nada mais almeja do que preparar-se, aparelhar-se, pré-ordenar-se para 

implantá-los.”23 

Observa ainda o referido autor que “na pragmática da comunicação jurídica é 

muito difícil perceber e comprovar os ‘valores’ impregnados nas formulações 

normativas da Constituição da República Federativa do Brasil.”24 

 O princípio da justiça é uma diretriz suprema, diz Paulo de Barros Carvalho, 

logo, é um magno princípio ou sobreprincípio. Diz que, pela sua explicitude no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988, o sobreprincípio da justiça “penetra de 

tal modo as unidades normativas do ordenamento que todos o proclamam, fazendo 

dele até lugar comum, que se presta para justificar interesses antagônicos e até 

desconcertantes”.25 E ainda observa que o magno princípio da justiça, “como valor 

que é, participa daquela subjetividade que mencionamos, ajustando-se 

diferentemente nas escalas hierárquicas das mais variadas ideologias.”26  

 Afirma Paulo de Barros Carvalho, sobre o magno princípio da justiça, que “os 

sistemas jurídicos dos povos civilizados projetam-no para figurar no subsolo de 

todos os preceitos, seja qual for a porção da conduta a ser disciplinada”. Quanto a 

sua efetivação, assevera que “realiza-se o primado da justiça quando 

implementamos outros princípios, o que equivale a elegê-lo como sobreprincípio” e, 

ainda, que “na plataforma privilegiada dos sobreprincípios ocupa lugar preeminente. 

Nenhum outro o sobrepuja, ainda porque para ele trabalham.” Por fim, em face da 

relevância do magno princípio da justiça, diz ele que “querem alguns, por isso 

mesmo, que esse valor se apresente como sobreprincípio fundamental, construído 

pela conjunção eficaz dos demais sobreprincípios”.27  

                                                           
22 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., 2009, p. 269. 
23 Id., ibid., 2009, p. 269. 
24 Id., ibid., 2009, p. 270. 
25 Id., ibid., 2009, p. 283. 
26 Id., ibid., 2009, p. 283. 
27 Id., ibid., 2009, p. 283. 
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Interessante lembrar o posicionamento de Lenio Luiz Streck, que entende que 

há uma “bolha especulativa dos princípios, espécie de subprime do direito, agora 

começa a fábrica de derivados e derivativos”. Explica ele, em seu livro Verdade e 

Consenso, de 2011, que há uma listagem de mais de quarenta desses standards 

jurídicos, “construídos de forma voluntarista por juristas descomprometidos, em sua 

maioria, com a deontologia do direito (lembremos: princípios são deontológicos e 

não teleológicos!).”28 

 Para analisarmos a crítica de Lenio Luiz Streck, recorremos a Miguel Reale e 

inferimos que a Deontologia Jurídica é a teoria da justiça e dos valores fundamentais 

do Direito. Reale esclarece que a Deontologia Jurídica consiste na “indagação dos 

fundamentos ou dos pressupostos éticos do Direito e do Estado”. Por sua vez, diz 

Miguel Reale que Epistemologia Jurídica pode ser definida como sendo “a doutrina 

dos valores lógicos da realidade social do Direito”.29  

 

 Dessa forma, esta pesquisa sobre a realidade social do Direito será guiada 

segundo os prismas das estruturas ônticas do Direito e em consonância com os 

valores e fundamentos do Direito para verificar a importância e necessidade da 

realização da justiça fiscal por meio da efetivação de princípios tributários, postos 

por Adam Smith.   

Por sua vez, Roque Antonio Carrazza, em introdução de sua clássica obra 

Curso de Direito Constitucional Tributário, informava que ali seriam analisados os 

grandes princípios constitucionais que disciplinam o exercício das competências 

tributárias das pessoas políticas e esclarece que, “sem menoscabo pela valia de 

enfoques que fazem críticas às normas jurídicas em vigor ou dos que apresentam 

propostas de como o assunto deveria ter sido tratado”, a obra dele, entretanto, situa-

se “na linha de Kelsen, embora com abrandamentos – num plano estritamente 

                                                           
28 STRECK, Lenio Luiz. O Pan-principiologismo e o Sorriso do Lagarto. Consultor Jurídico, São Paulo-
SP: 22 mar. 2012. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2012-mar-22/senso-incomum-pan-
principiologismo-sorriso-lagarto>. Acesso em: 15 mar. 2015. 
29 Diz Miguel Reale que Deontologia Jurídica “é a indagação do fundamento da ordem jurídica e da 
razão da obrigatoriedade das normas de Direito, da legitimidade da obediência às leis, o que quer 
dizer indagação dos fundamentos ou dos pressupostos éticos do Direito e do Estado.” [...] Por sua 
vez explica que Epistemologia Jurídica como “a doutrina dos valores lógicos da realidade social do 
Direito, ou, por outras palavras, dos pressupostos lógicos que condicionam e legitimam o 
conhecimento jurídico, desde a Teoria Geral do Direito – que é a sua projeção imediata no plano 
empírico-positivo – até às distintas disciplinas” em que se desdobra a Ciência do Direito. Costuma ele 
dizer que a Epistemologia Jurídica, ao estudar o Direito, considera, de maneira prevalecente, o 
problema da vigência, mas sempre em função da eficácia e do fundamento. (REALE, Miguel. Filosofia 
do Direito, 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 308).  
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técnico-jurídico, compreendendo e fazendo a exegese de nosso direito positivo, no 

que atina com a tributação.”30   

 Esclarecia Roque Carrazza que, embora adepto de Hans Kelsen, na 

mencionada clássica obra, não leva a teoria de Kelsen às últimas consequências, 

demonstrando que, em mais de um ponto, admite: “a) a existência do direito 

subjetivo; b) a distinção entre nulidade e anulabilidade; c) inconstitucionalidade das 

normas jurídicas; d) a função axiológica dos princípios jurídicos no sistema do 

Direito; e que e) que só a interpretação sistemática é válida.”31  

 Por sua vez, Elizabeth Nazar Carrazza, na obra intitulada Progressividade e 

IPTU,32 onde também faz detalhado estudo sobre os princípios da igualdade e da 

capacidade contributiva, na perspectiva não só do direito positivo brasileiro mas 

também da doutrina nacional e estrangeira, bem como levando em consideração o 

direito comparado. Contudo, fazia a autora a ressalva, quando da primeira edição da 

obra: “Esclareça-se, por oportuno, que não se farão, senão incidentalmente, 

referências a questões históricas, sociológicas, políticas ou econômicas, até porque 

o que se pretende é dar um tratamento jurídico ao tema.”33 Verifica-se, contudo, que 

a abordagem realizada na segunda edição da mesma obra, em 2015, ficou bem 

mais abrangente.34  

Verifica-se, portanto, dessa forma, que houve uma época em que havia a 

preocupação de afastar, sempre que possível, as questões envolvendo os 

fundamentos metafísicos da norma jurídica ou mesmo um certo caráter 

interdisciplinar35 nas investigações; por isso, também serão feitas aqui breves 

considerações sobre o sistema do direito positivo, o positivismo jurídico-tributário e 

sua importância para o Direito, pois, como será demonstrado, ressurgiu, com força, 

                                                           
30 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 29. 
31 Id., ibid., 2015, p. 29. 
32 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. Progressividade e IPTU. Curitiba: Juruá Editora, 1996. A segunda 
edição da obra: CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade – Legalidade e Capacidade 
Contributiva. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
33 Id., ibid., 1996, p. 15. 
34 Essa nova abordagem pode ser constatada, por exemplo, às páginas 27, 33, 44, 72, 90, 115, 
dentre outras.  (CARRAZZA, Elizabeth Nazar. Op. cit., 2015). 
35 Sobre o sistema normativo e a interdisciplinariedade do Direito, Paulo Ayres Barreto sintetizou que: 
“impõe-se o reconhecimento de um espaço para investigações de caráter interdisciplinar, objetivando 
uma adequada valoração do fato jurídico, que haverá de ser colhido após os cortes que se façam 
necessários, em processo redutor de complexidades, no bojo e sob os influxos do próprio sistema 
normativo”. (BARRETO, Paulo Ayres. Ordenamento e Sistemas Jurídicos. In: CARVALHO, Paulo de 
Barros (Coord.) e CARVALHO, Aurora Tomazini de (Org.). Constructivismo Lógico-Semântico. Vol. I. 
São Paulo: Noeses, 2014, p. 264). 
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no âmbito do Direito, a preocupação com a ética, com a moral e a efetividade dos 

direitos fundamentais na tributação. 

Nessa linha, perquirindo sobre a realização da justiça fiscal por meio da 

efetivação de princípios tributários e partindo dos conceitos de Miguel Reale, 

buscamos, dentre as muitas indagações sobre o porquê de o Direito obrigar, uma 

vez que os cidadãos são seres livres e se subordinam às leis, e se seria lícito 

contrariar as leis injustas, e ainda, as indagações que se colocam em relação ao que 

ocorre quando uma norma legal se revela frontalmente contrária aos ditames do 

justo ou se o Direito teria um fundamento contratual?  

 Esta última indagação leva-nos a perquirir sobre o contratualismo, que ocupa 

local de destaque na história da cultura jurídico-política e que está implícito em 

várias doutrinas sobre os fundamentos do Direito.  

 Quanto ao contratualismo, Miguel Reale explica que a ideia de ‘pacto social’ 

para Rousseau é “a de um modelo ideal como pressuposto da convivência humana, 

conforme doutrina que depois foi burilada magistralmente por Immanuel Kant, que 

concebeu um contrato originário de puro valor transcendental” e explica que, 

segundo Kant, a partir do momento em que “os homens se encontram, permutam 

utilidades e vivem em comum, já são governados por um contrato condicionante da 

vida social, que tem valor puramente lógico.”36   

 Conclui Miguel Reale dizendo que tem convicção de que o ‘valor do justo’ é 

um valor fundamental para a esfera jurídica, mas que este valor “implica a 

coordenação harmônica de outros valores, tais como a liberdade, a igualdade etc. 

Daí falarmos em valores fundantes do Direito, cuja harmonia em unidade compõe o 

justo.”37 

 Na mesma linha, ressaltando a importância da afirmação de Rudolf Stammler 

(1856-1938), Miguel Reale concorda que “nem todo Direito é Direito justo, mas que 

todo Direito deve ser ao menos uma tentativa de ser Direito justo.” Enfatiza Reale 

que aqui está ‘o problema nuclear da Filosofia Jurídica, que é o da relação entre a 

experiência concreta e os ideais que se revelam através da História, enlaçando os 

homens e os grupos.”38  

                                                           
36  REALE, Miguel. Op. cit., 2002, p. 309. 
37 Id., ibid., 2002, p. 309. 
38 Id., ibid., 2002, p. 297. 
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Houve sempre, na Filosofia Jurídica, uma preocupação com a ‘prática do 

direito’, desde os problemas postos pelos modos de argumentar do jurista, até às 

relações entre a justiça e a aplicação concreta do Direito, ou seja, em face de 

princípios que deverão sempre ser seguidos para realizar-se o Direito justo. Sabe-

se, pois, que “a divisão da Filosofia do Direito depende, como é natural, da prévia 

colocação dos problemas éticos e gnoseológicos.”39 

 A propósito, a Ontognoseologia Jurídica é parte geral da Filosofia do Direito 

destinada a “determinar em que consiste a experiência jurídica, indagando de suas 

estruturas objetivas, bem como a saber como tais estruturas são pensadas, ou seja, 

como elas se expressam em conceitos.”40 Dessa forma, a Ontognoseologia Jurídica, 

como parte geral da Filosofia do Direito, tem caráter de uma ‘teoria fundamental’, 

bem como a função de esclarecer os meios de compreensão correspondentes ao 

objeto Direito em geral.41 

Sintetiza Miguel Reale que a realidade social do Direito, “na qual vivemos e 

em razão da qual elaboramos nossas cogitações, formulando juízos e teorias, deve 

ser estudada segundo esses dois prismas correlatos: em suas estruturas ônticas, e 

em consonância com as categorias racionais que tornam possível a sua 

compreensão.”42  

Por fim, nesse contexto, importante lembrar que o princípio da segurança 

jurídica é um ‘princípio-condição’, garantidor, tanto de um Estado de respeitabilidade 

dos direitos fundamentais do cidadão-contribuinte como de um ideal de moderação 

da atuação estatal, como se verifica do exposto por Humberto Ávila: 

 

                                                           
39 REALE, Miguel. Op. cit., 2002, p. 298. 
40 Id., ibid., 2002, p. 301. 
41 Ainda sobre a Ontognoseologia Jurídica, ressalta Miguel Reale que: “a Ontognoseologia Jurídica, 
como parte geral da Filosofia do Direito, reveste-se do caráter de uma ‘teoria fundamental’, não só no 
concernente à tarefa de determinar a natureza da realidade jurídica, em confronto com a Moral e 
demais expressões da Ética, como à de esclarecer os meios de compreensão correspondentes ao 
objeto Direito em geral, assim como a seus estratos ou aspectos considerados de maneira distinta, 
embora em função dos demais e em sentido de complementariedade.”  (Id., ibid., 2002, p. 303).  
42 Em face das análises e das buscas de fundamentação no presente estudo, pensa-se pertinente 
lembrar o que Miguel Reale diz sobre Ciência do Direito e Filosofia do Direito. Quanto à Ciência do 
Direito, diz ele que se caracteriza como “estudo sistemático de preceitos já dados, postos perante o 
intérprete (administrador, advogado ou juiz) como algo que ele deve apreender ou reproduzir em suas 
significações práticas, a fim de determinar o âmbito da conduta lícita ou as consequências resultantes 
da violação das normas reveladas ou reconhecidas pelo Estado.” [...] Por sua vez diz que a Filosofia 
do Direito, ao contrário da Ciência do Direito, ao invés de ir das “normas jurídicas às suas 
consequências, volve à fonte primordial de onde aqueles ditames de ação necessariamente emanam, 
ou seja, não observa a experiência jurídica de fora, como um dado ou um objeto externo, mas sim in 
interiore hominis” (Id., ibid., 2002, p. 301 e 304). 
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Essa compreensão do princípio da segurança jurídica como princípio 
que, sobre fundar a validade e instrumentalizar a eficácia das normas 
tributárias, não só limita e dirige a atuação estatal como assegura e 
respeita os direitos fundamentais do contribuinte e a arguemntação a 
eles concernente, permite que o próprio Direito Tributário deixe de ser 
um Direito centrado no exercício do poder pelo Estado, para ser, 
sobretudo, um Direito jusfundamentalmente comprometido.43   

 

  Dessa forma, tendo o princípio da segurança jurídica como um princípio que 

preserva a respeitabilidade da ação e da argumentação do contribuinte, sujeito 

passivo tributário, como um cidadão racional, provoca uma mudança na própria 

análise do Direito Tributário: a validade, a vigência e a eficácia das normas 

tributárias não podem mais ser analisadas sob o ângulo exclusivo “da sua estrutura 

formal, do seu alcance semântico ou da sua relação intertemporal”, precisando ser, 

esses elementos, na verdade, investigados sob uma perspectiva que conjugue, 

equilibradamente, o modo e a “intensidade do exercício dos direitos fundamentais” 

com o modo e “a intensidade da atuação estatal.”44    

 

                                                           
43 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito 
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p . 697. 
44 Id., ibid., 2011, p. 696-697. 



 

 24  

 

2 NORMA JURÍDICA: IDEOLOGIA E VALORES  

 

Recomenda-se evitar a utilização da expressão Dogmática Jurídica, pois, 

apesar de sua grande difusão decorrente do positivismo jurídico, argumenta-se que 

o Direito pode ser estudado por várias perspectivas ou abordagens e que nenhum 

deles teria o caráter dogmático. Alerta-se também que em qualquer caso, a 

expressão dogmática jurídica “mais confunde que esclarece, sendo de todo 

recomendável o seu abandono”.45    

Seguindo a linha de críticas à expressão Dogmática Jurídica, Arnaldo 

Vasconcelos diz que a “Dogmática envolve unicamente questão de crença, 

dispensada, em tudo e para tudo, a intervenção da ciência.”46 

Em face de tais alertas e recomendações, ao invés de utilizar a tradicional 

expressão Dogmática Jurídica, sempre que possível, será utilizada a expressão 

sistema jurídico positivo, e se faz esse esclarecimento incialmente, pois trataremos e 

pesquisaremos sobre a observância, pelo sistema tributário brasileiro, dos princípios 

tributários postos por Adam Smith, sendo que alguns desses princípios estão 

positivados, não só na Constituição Federal de 1988-CF/88 mas também na 

legislação esparsa. Contudo, há outros princípios jurídicos que são aplicados e que 

têm efetividade, mas que não estão positivados, expressos, entretanto, podem ser 

inferidos de todo o sistema normativo jurídico-tributário. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior diz ser equivocado o entendimento de que a 

Dogmática, ou as normas jurídicas positivadas, tenderiam a livrar-se aos poucos das 

justificações ideológicas, “tornando-se uma construção de engenharia social com 

regras manejadas independentemente das explicações que lhe deram origem.” 

                                                           
45 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Por que Dogmática Jurídica? Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 68. Diz ainda o autor que: “a) Dogmática jurídica, no vocabulário jurídico-científico, 
geralmente designa o ramo da ciência jurídica que se ocupa de um conjunto de normas jurídicas 
vigentes em determinada comunidade. O cunho dogmático de tal conhecimento decorreria do fato de 
que as normas não serão discutidas, nem serão aceitas soluções que delas não decorram. Perquire-
se, em suma, em torno do direito que é, e não daquele que deveria ser. b) Seu uso seria importante 
para designar o estudo voltado a determinado ramo do Direito Positivo (penal, administrativo, civil), 
em oposição a um estudo totalizante do Direito, seja ele científico (Teoria Geral do Direito) ou 
filosófico (Filosofia do Direito).” (Id., ibid., 2008, p. 67).   
46 Ainda no prefácio da obra de Hugo de Brito Machado Segundo, supramencionada, Arnaldo 
Vasconcelos diz que a “Dogmática está muito longe de possuir estatuto científico. Representa ela, 
apenas, mero posicionamento diante da proclamada realidade de uma coisa ou da pretensa verdade 
de uma afirmação. Consubstancia-se na Dogmática, mais precisamente, a doutrina que afirma a 
possibilidade de conhecimento certo de verdades ou realidades absolutas, adquirido de modo 
apriorístico, vale dizer, independentemente de crítica prévia e sem prova de qualquer ordem.”  
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Op. cit., 2008, p. 2) 
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Ressalta ele ser essa uma impressão enganosa, mesmo quando se procura reduzir o 

trabalho do jurista a um conhecimento técnico das regras de interrelacionamento das 

normas (como pressupõe o normativismo)” pois “não estaria ocorrendo uma verdadeira 

desideologização da Dogmática Jurídica, mas sim uma redução a um mínimo ideológico.  

Esclarece que “a teoria jurídica libertar-se-ia, então, da reflexão ideológica, 

não porque se teria tornado ideologicamente neutra, porém porque o mínimo 

ideológico, de antemão posto fora de questionamento, teria sido dogmatizado de 

modo tecnicamente perfeito.”47  

Historicamente, verificou-se a importância da Dogmática Jurídica, no mundo 

ocidental, especialmente a partir de 1800, em decorrência do desenvolvimento 

social, de suas complexidades e do aumento de possibilidades de solução de seus 

conflitos, como se verifica no texto infra: 

 

A Dogmática Jurídica, na forma em que a conhecemos desde o 
século XIX, não existiu sempre, mas resultou de uma complexidade 
social crescente no Ocidente, que forçou uma complicação na 
relação de aplicação do Direito. Seu aparecimento coincide com o 
fenômeno da positivação do Direito, que tornou contingente a relação 
de aplicação. Esta contingência significou um aumento de conflito de 
expectativas controláveis pelo Direito. Um Direito que troca seus 
dogmas por posição é, sem dúvida, mais maleável. Tal 
maleabilidade, contudo, tornou-se um fator de instabilidade, que 
competia à dogmática balizar. Seu desenvolvimento, se de um lado 
evitou que o reconhecimento das normas positivadas pelo legislador 
ou pelo órgão competente impusesse, ao aplicador do Direito, a 
aplicação passiva dos enunciados normativos; de outro, também 
permitiu que, no interesse das decisões, onde a norma fosse vista 
como condição da decisão, não houvesse decisão sobre a norma. 
Em outras palavras, a Dogmática se revelou como um instrumento 
importante no alargamento da possibilidade de solução de conflitos, 
sem rompimento nem com o princípio da vinculação aos dogmas, 
nem com a exigência de decisão de conflitos – proibição de non 
liquet.48  

 

Fundamentando-se em Tércio Ferraz Jr. percebe-se, entretanto, hoje “que a 

expansão conceitual da Dogmática parece estar encontrando alguns limites de difícil 

transposição”, ficando claro que “ela consiste num modo de pensar onde o horizonte 

do passado predomina sobre o do futuro, já pela orientação conforme o princípio da 

inegabilidade dos pontos de partida, a introdução, no rol de seus problemas, de 

                                                           
47 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A Função Social da Dogmática Jurídica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 188. 
48 Id., ibid., 1998, p. 189-190. 
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questões onde o horizonte do futuro venha a predominar”, cria uma “certa 

instabilidade de difícil solução dentro dos quadros tradicionais.”49 Em face dessa 

situação, a Dogmática Jurídica vem gradativamente buscando maior grau de 

conceitualidade e de abstração, procurando conceitos abertos.50   

Os princípios jurídicos tiveram sua importância reduzida à época em que o 

fenômeno da positivação jurídica tornou-se preponderante, ou seja, como 

consequência da crescente importância de normas jurídicas escritas, sendo 

lembrado por Tércio Sampaio Ferraz Júnior, especialmente o papel da positivação, 

após a Revolução Francesa (1789) e, então, a partir do século XIX.51   

 Contextualizando este momento do fenômeno da positivação jurídica, ou 

seja, do predomínio da denominada Dogmática Jurídica, expondo de forma magistral 

e cronológica, Tércio Sampaio Ferraz Júnior trata do princípio da legalidade, dizendo 

que com base neste contexto é que entra o sobreprincípio da legalidade, “uma vez 

que a flexibilidade e mutabilidade do Direito positivo geravam problemas”.52 Afinal, 

se o Direito era ainda um critério básico para a solução dos conflitos da convivência, 

sua mudança constante acaba sendo sustentada por critérios fluidos, aparecendo a 

legalidade como um princípio capaz de dar aos sistemas jurídicos dos Estados 

modernos uma determinada base que, sem ferir as exigências materiais, fosse 

                                                           
49 Para solucionar as dificuldades localizadas numa complexa ampliação do horizonte futuro, a 
Dogmática tem acentuado o grau de abstração da sua conceitualidade. Em outras palavras, com o 
aumento de incertezas, uma resposta tem sido aumentar o nível de abstração. [...] a Dogmática 
Jurídica procura conceitos mais abertos, capazes de explicar a quebra de hierarquias normativas 
comum no Direito Econômico que parece revolucionar os velhos princípios da legalidade e da 
constitucionalidade. (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2015, p. 191.) 
50 Id., ibid.., 2015, p. 192. 
51 “[...] o Direito passou a ser marcado pelo fenômeno da positivação, o qual se caracteriza pela 
importância crescente da legislação escrita em relação à costumeira, pelo aparecimento das grandes 
codificações, pela idéia de que as normas jurídicas têm validade quando postas por decisão de 
autoridade competente, por elas podendo ser mudadas no âmbito da mesma competência. Esta ideia 
representou uma transformação importante no Direito Ocidental. Antes do século XIX, o Direito era 
sobretudo, ditado por princípios que a tradição consagrava. O que sempre fora direito era visto como 
pedra angular do que devia continuar sendo o Direito. Se alguém queria propor uma mudança, tinha 
de se justificar, pois a própria mudança era vista como inferior à permanência. Vivia-se, assim, numa 
sociedade relativamente estável, com valores estáveis capazes de controlar, no seu grau de 
abstração, a pequena complexidade social. 
Ora, as crises que culminaram na Revolução Francesa acabaram por inverter esta posição. Numa 
sociedade tornada complexa, formas difusas de controle são substituídas por instrumentos de 
atuação mais rápida e efetiva. O predomínio progressivo do Direito positivo, aquele que era posto por 
decisão, começa a alastrar-se, na medida em que era um instrumento ágil, o qual podia ser 
modificado ao sabor das necessidades e das mudanças sociais. Com isto, também, há uma inversão 
na relação mudança/permanência. O Direito positivo institucionaliza a mudança, que passa a ser 
entendida como superior à permanência, e as penadas do legislador começam a produzir códigos e 
regulamentos que, posteriormente, serão revogados e de novo restabelecidos num processo sem 
fim”. (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2015, p. 192-193). 
52 Id., ibid., 2015, p. 193. 
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capaz de lhes dar certos parâmetros. A legalidade, num mundo em que a crença em 

princípios abstratos (como, por exemplo, do Direito Natural) se desgastava, tornou-

se a pedra angular que dava ao Direito e ao Estado, aquele mínimo de segurança e 

de certeza, numa situação em que a mudança era superior à permanência. 

Sabe-se que a percepção tradicional e histórica é de que o jurista ou operador 

do Direito deve conceber seu saber na forma preponderante de uma ciência 

dogmática; contudo, percebe-se atualmente que o saber jurídico é mais amplo que 

um “estrito saber dogmático”, ou seja, não é o mero conhecimento de normas 

jurídicas positivadas, apesar de que, até meados de 1950, vinha prevalecendo a 

ideia de que “o direito-ciência é constituído de teorias sobre os ordenamentos 

jurídicos vigentes e suas exigências práticas”.53 Portanto, considerando as atuais 

estruturas dos Estados e a economia, verifica-se que hoje a complexidade jurídica 

aumentou consideravelmente.54  

 Observa assim, Tércio Samapaio Ferraz Jr. que, em decorrência de evolução 

histórica, o estudo teórico do Direito foi sendo alterado, de um saber “eminentemente 

ético”, passando a ser, na verdade, o que ele denomina de um saber tecnológico, 

fechado à “problematização de seus pressupostos”, tendo a função de “criar 

condições para a ação”, criar condições para a “decidibilidade de conflitos 

juridicamente definidos”.55  

                                                           
53 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 58. 
54 “Afinal, hoje, o Estado cresceu para além de sua função garantidora e repressiva, aparecendo 
muito mais como produtor de serviços de consumo social, regulamentador da economia e produtor de 
mercadorias. Com isso, foi sendo montado complexo instrumento jurídico que lhe permitiu, de um 
lado, organizar sua própria máquina assistencial, de serviços e de produção e, de outro, criar um 
imenso sistema de estímulos e subsídios. Ou seja, o Estado, hoje, se substitui, ainda que 
parcialmente, ao mercado na coordenação de economia, tornando-se centro de distribuição da renda, 
ao determinar preços, ao taxar, ao criar impostos, ao fixar índices salariais etc. De outro lado, a 
própria sociedade alterou-se, em sua complexidade, com o aparecimento de fenômenos novos, como 
organismos internacionais, empresas multinacionais, fantásticos sistemas de comunicação etc. 
Ora, neste contexto, o direito, como fenômeno marcadamente repressivo, modifica-se, tornando-se 
também e sobretudo um mecanismo de controle premunitivo: em vez de disciplinar e determinar 
sanções em caso de indisciplina, dá maior ênfase a normas de organização, de condicionamentos 
que antecipam os comportamentos desejados, sem atribuir o caráter de punição às consequências 
estabelecidas ao descumprimento. Nessa circunstância, o jurista, além de sistematizador e intérprete, 
passa a ser também um teórico do aconselhamento, das opções e das oportunidades, conforme um 
cálculo de custo-benefício, quando examina, por exemplo, incentivos fiscais, redução de impostos, 
vantagens contratuais, avalia a necessidade e a demora nos processos judiciais etc.” (FERRAZ JR., 
Tércio Sampaio. Op. cit., 2011, p. 59). 
55 “Nesse sentido, podemos observar que, em sua transformação histórica, o saber jurídico foi tendo 
alterado seu estatuto teórico. De saber eminentemente ético, nos termos da prudência romana, foi 
atingindo as formas próximas do que se poderia chamar hoje de saber tecnológico. [...]  
Desse modo, podemos dizer que a ciência dogmática cumpre as funções típicas de uma tecnologia. 
Sendo um pensamento conceitual, vinculado ao direito posto, a dogmática pode instrumentalizar-se a 
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 Apesar das críticas implícitas e também diretas à denominada Dogmática 

Jurídica, reconhecem-se também suas virtudes e o que há de positivo no 

denominado pensamento tecnológico, observando-se, entretanto, tratar-se de um 

discurso persuasivo, com conteúdo axiológico, relacionado à questão da 

decidibilidade de eventuais conflitos, dando efetividade à idéia de “um governo do 

Direito como algo unificado e racional”, como uma busca constante dos “princípios 

de coerência jurídica”.56  

                                                                                                                                                                                     

serviço da ação sobre a sociedade. Nesse sentido, ela, ao mesmo tempo, funciona como um agente 
pedagógico – junto a estudantes, advogados, juízes etc. – que institucionaliza a tradição jurídica, e 
como um agente social que cria uma ‘realidade’ consensual a respeito do direito, na medida em que 
seus corpos doutrinários delimitam um campo de solução de problemas considerados relevantes e 
cortam outros, dos quais ela desvia a atenção.  [...] 
Nesses termos, um pensamento tecnológico é, sobretudo, um pensamento fechado à 
problematização de seus pressupostos – suas premissas e conceitos básicos têm de ser tomados de 
modo não problemático, a fim de cumprir sua função: criar condições para a ação. No caso da ciência 
dogmática, criar condições para a decidibilidade de conflitos juridicamente definidos. [...] O saber 
dogmático contemporâneo, como tecnologia em princípio semelhante às tecnologias industriais, é um 
saber em que a influência da visão econômica (capitalista) das coisas é bastante visível. A idéia do 
cálculo em termos de relação custo/benefício está presente no saber jurídico-dogmático da 
atualidade. Os conflitos têm de ser resolvidos juridicamente com o menor índice possível de 
perturbação social: eis uma espécie de premissa oculta na maioria dos raciocínios dos 
doutrinadores.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2011, p. 59-61). 
56 “[...] Afirmamos que a dogmática é um pensamento tecnológico e que, nestes termos, está às voltas 
com a questão da decidibilidade. No entanto, isto não quer dizer que o verdadeiro esteja daí 
totalmente excluído. O que tentamos demonstrar é que o discurso dogmático não é um discurso 
meramente informativo, no sentido de que o emissor se limita a comunicar uma informação sem se 
preocupar com o receptor, mas sim um discurso eminentemente persuasivo, no sentido de que o 
emissor pretende que sua informação seja acreditada pelo receptor. Visa, pois, a despertar uma 
atitude de crença. Trata-se, então, de um discurso que intenta motivar condutas, embora não se 
confunda com discursos prescritivos, nos quais, aí sim, os qualificativos verdadeiro e falso carecem 
totalmente de sentido. A verdade entra no discurso persuasivo como um instrumento de motivação e 
não como pura informação. Mas, ao pôr-se a serviço da motivação, ela corre o risco do encobrimento 
ideológico, que passa, então, a dominá-la. 
[...] O êxito do Direito como força unificadora depende, pois, de se dar um significado efetivo à idéia 
de um governo do Direito como algo unificado e racional. Este êxito depende, em parte, da Dogmática 
Jurídica. 
[...] A finalidade da teoria jurídica consiste em ser uma caixa de ressonância das esperanças 
prevalecentes e das preocupações dominantes dos que crêem no governo do Direito acima do 
arbítrio dos homens. Daí sua função de erigir uma espécie de empíreo lógico, onde os ideais 
contraditórios apareçam como coerentes. Assim, ela demonstra, ou deve demonstrar, que o Direito é, 
ao mesmo tempo, seguro e elástico, justo e compassivo, economicamente eficiente, mas moralmente 
equitativo, digno e solene, mas também funcional e técnico. Embora desenvolva a pretensão fundada 
de um método próprio, sente a Dogmática, por tudo isto, uma necessidade de fazer gestos de 
reconhecimento às técnicas de todos os ramos do saber que têm relação com o comportamento do 
homem, por mais distintas que elas sejam, as quais, porém, a Dogmática reinterpreta de modo 
calibrado de acordo com os seus objetivos voltados para as regras constituintes da ordem. 
Para esta tarefa ser cumprida, a Dogmática Jurídica não pode ser desenvolvida como uma ciência, 
pois isto só aumentaria as angústias sociais. Por isso ela se revela antes como uma tecnologia que 
tem, para aqueles que não a conhecem, aspectos de um rito cerimonial, os quais a respeitam como 
uma busca constante dos princípios da coerência jurídica. 
[...] Para uma Dogmática Jurídica como aquela que se pode ler nas obras dos juristas, não resta 
dúvida de que o pensamento dogmático envolve uma espécie de sincretismo, o qual trabalha, 
comparado às exigências de uma linguagem rigorosa, como a que faz a ciência em geral, com 
categorias indiferenciadas, ao mesmo tempo normativas, sociológicas, naturalistas, positivistas, 



 

 29  

 

Portanto, em face do caráter persuasivo das normas positivas, verifica-se 

também a relação entre os textos dogmáticos, normas jurídicas ou legislação, e os 

valores, como um discurso persuasivo, buscando transparecer que são os valores 

da sociedade que lá estão postos de forma neutra, independentemente da 

respectiva situação e contexto.57 

Explica Tércio Sampaio Ferraz Júnior que, do ponto de vista do discurso, a 

principal forma de manifestação dos interesses é o valor, assumindo ele que 

funcionam como se fossem “fórmulas integradoras e sintéticas para a representação 

do consenso social”.58 

Verifica-se que Tércio Sampaio sintetiza dizendo que “a função seletiva do 

valor se mostra no discurso dogmático, como um instrumento de controle do 

comportamento.”59  

Portanto, baseando-se em Theodor Viehweg, Tércio Sampaio Ferraz Jr. 

observa que a Dogmática Jurídica, “tendo em vista o fato de que constrói teorias 

com função social, procurando criar condições para decidir os conflitos com um 

mínimo de perturbação, possui características como intenção holística, arranjos 

internos e uso declarado ou encoberto de valores, que apontam para certos 

fundamentos de caráter ideológico”,60 que está ligado a valores. Ainda, verifica-se 

que a Dogmática Jurídica substitui, “com certa facilidade, o saber pelo crer, isto é, 

ratio por fides, scibilia por credibilia, o cognitivo pelo crípnormativo.”61     

Uma vez que os valores estão relacionados a fundamentos de caráter 

ideológico, verifica-se que a ideologia exerce a função de “organizar os valores”, 

                                                                                                                                                                                     

políticas, metafísicas etc. Neste contexto, ela é uma formidável tentativa de conciliar as contradições 
sem eliminá-las, como imposição mesma da unidade e elasticidade que o sistema jurídico deve 
apresentar.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2015, p. 177-178). 
57 “A presença dos valores no texto dogmático faz dele um discurso eminentemente persuasivo, cuja 
força repousa na objetividade que pretendem manifestar. Não são os valores do autor, mas os da 
comunidade que estariam em jogo. Contudo, para exercer sua função persuasiva, os valores têm de 
ser neutralizados. Neutralização é um processo pelo qual os valores parecem perder suas 
características intersubjetivas na medida em que dão a impressão de valer independentemente de 
situações e contextos. Esta neutralização se obtém através de ideologia.” (FERRAZ JR., Tércio 
Sampaio. Op. cit., 2015, p. 182). 
58 “[...] os valores são símbolos de preferência para ações indeterminadamente permanentes, ou seja: 
fórmulas integradoras e sintéticas para a representação do consenso social. Manifestando interesses, 
valores chegam a ser considerados como entidades, compondo um sistema em si – o mundo dos 
valores –, mas com funções interacionais.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2015, p. 179). 
59 Id., ibid., 2015, p. 181. 
60 Id., ibid., 2015, p. 177. 
61 Id., ibid., 1998, p. 177. 



 

 30  

 

possibilitando sua sistematização, hierarquização, e viabiliza a própria eficácia e 

efetividade da norma jurídica.62  

Ademais, quanto à suposta neutralidade e à relação existente entre valores e 

ideologia, Tércio Sampaio Ferraz Júnior explica que temos uma ideologia sempre que 

ocorre uma “neutralização de valores”, ou seja, “as ideologias são sistemas de valorações 

encobertas” e exemplifica dizendo que podemos encobrir valorações quando, v.g.: 

“substituímos fórmulas valorativas por fórmulas neutras, como ocorre com a noção de norma 

fundamental de Kelsen”, termo que encobre valorações fundamentais, dando ao sistema 

jurídico a imagem de um sistema formalmente objetivo.63  

Observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior que a ideologia atravessa, “em vários 

planos”, a Dogmática Jurídica, ou seja, as normas jurídicas positivadas, explicando 

que isso cria condições para a realização, a efetividade e eficácia das normas 

jurídicas positivadas.64  

Infere-se assim que a “ideologia não só esconde os problemas como, 

também, neutraliza a busca de soluções para eles”.65 

Quanto à importância e influência da ideologia nas normas jurídicas, infere-se 

também de Willis Santiago Guerra Filho que ela funciona como fator de legitimação 

dos valores contidos nas normas jurídicas, buscando demonstrar, nessas normas, a 

concretização de uma postura ética no Direito e o efetivo compromisso com a 

realização dos valores da sociedade.66  

                                                           
62 “A ideologia atua, no discurso dogmático, como elemento estabilizador. Valorando os próprios 
valores ela os fixa, quer justificando sua função modificadora, quer modificando sua função 
justificadora. Com isso, a ideologia mesma exerce a função importantíssima de organizar os valores, 
possibilitando sua sistematização, a construção de hierarquias, o que, em última análise, significa a 
possibilidade de integração de interesses e de sua realização, bem como a possibilidade de 
sistematização do próprio discurso dogmático. Portanto, a ideologia – isto é, a avaliação ideológica – 
constitui, por assim dizer, uma pauta de segundo grau, pressupondo a existência dos próprios 
valores. Ela calibra o sistema dogmático na medida em que só por ela é possível determinar, num 
contexto dado, que tipo de integração ou unidade deve possuir ele como um todo, para que suas 
proposições constituam cadeias válidas e, em consequência, que tipo de autoridade doutrinária deve 
ser presumida como legítima.”  (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2015, p. 184). 
63 Id., ibid., 2015, p. 184-185. 
64 “Consequentemente, ela cria condições para a realização de suas funções sociais. A assimilação 
de pontos de vista ideológicos propicia o encobrimento dos problemas na medida em que faz com 
que certos conflitos não sejam vistos como problemas. Isto é típico nos casos de preenchimento de 
lacunas, quando certas situações passam do plano do proibido para o plano do permitido.”   (FERRAZ 
JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2015, p. 186-187). 
65 Id., ibid., 2015, p. 186-187. 
66  “O sentido representativo da ideologia, a ideologia como representação, é aquele causador do 
efeito de enublação, obnublante, ilusório, formador de uma consciência inerte ou desenvolvida a partir 
do erro, da simulação ou do engano. [...] deve-se retomar um dos significados do termo ideologia, 
aquele em que ela é aquilo que confere certa posição a um sujeito, ou seja, a postura intelectual, 
crítica, emancipadora já predispõe uma ideologia, de qualquer maneira a ideologia está relacionada 
aos atos humanos. Esse conceito é extremamente importante e deve ser observado em 
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Aurora Tomazini de Carvalho lembra que o Direito é um objeto cultural 

produzido para alcançar “certos valores que a sociedade deseja implementar” e 

explica que “há valoração de todos os lados, para produzir o direito, para 

compreendê-lo e para aplica-lo”.67 

Portanto, apesar da imprecisão termilológica, a Dogmática Jurídica é 

conhecida desde o século XIX, sendo que seu aparecimento coincide com o 

fenômeno da positivação do Direito, observando-se que a Dogmática se revelou 

como um instrumento importante, numa perspectiva pragmática, no alargamento da 

possibilidade de solução de conflitos, sem rompimento nem com o princípio da 

vinculação aos dogmas, ou seja, às normas jurídicas positivadas e permeadas de 

ideologia, nem com a exigência de decisão de conflitos – proibição de non liquet.  

                                                                                                                                                                                     

contraposição ao sentido ideológico-representativo. [...] Com isso não estamos querendo criar um 
maniqueísmo entre uma ideologia melhor ou pior, mas justamente demonstrar a acepção do conceito 
de ideologia nas relações humanas e o quão é importante a concretização de uma postura ética 
comprometida com a sociedade. [...] essa postura ética no Direito se relaciona com seu sentido 
epistemológico; a palavra episteme, em seu sentido original, se refere à postura, postura ética.  
Toda essa complexidade de significação da palavra ideologia ganha uma certa organização 
sociológica, muito importante para o presente estudo, dada por um famoso sociólogo, Karl Mannheim, 
em seu livro Ideologia e Utopia.  
Para Mannheim, ideologia é um conjunto de concepções, idéias, teorias, que se orientam para a 
estabilização, ou legitimação ou reprodução, da ordem estabelecida, ou seja, todas aquelas doutrinas 
que consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, servem à manutenção da 
ordem estabelecida, enquanto as utopias, ao contrário, são aquelas idéias, concepções, teorias que 
aspiram uma outra realidade, uma realidade ainda inexistente; têm, portanto, uma dimensão crítica ou 
de negação da ordem social existente. As utopias têm uma função subversiva, crítica e até mesmo 
revolucionária. 
Diante desta proposta, nota-se que ideologia e utopia são duas formas de um mesmo fenômeno que 
se manifesta de duas maneiras distintas, podendo se expressar num primeiro caso ideologicamente, 
em outro, utopicamente.” (GUERRA FILHO, Willis Santiago. e CARNIO, Henrique Garbellini 
(colaborador). Teoria da Ciência Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 124-126) 
67 De forma didática ela expõe que: “Além disso, o direito é um objeto cultural, produzido para 
alcançar certas finalidades, ou seja, certos valores que a sociedade deseja implementar e, para isso, 
o legislador recorta do plano social as condutas que deseja regular valorando-as com o sinal positivo 
da licitude e negativo da ilicitude ao qualificar-las como obrigatórias, permitidas ou proibidas. Nestes 
termos, o valor é inerente ao direito. Ele está presente em toda sua extensão (sintática, semântica e 
pragmática). [ ... ] nossa ideologia atua como um critério que os avalia e os filtram. Mas, a própria 
ideologia, em si, constitui-se pela consolidação de valores, depositados paulatinamente pelas 
experiências de vida de cada um, e que funciona como esquema seletor de outros valores, de modo 
que o valor só existe (vale) dentro de uma cultura. Seguindo essa linha e citando Tércio Sampaio 
Ferraz Jr., os ‘valores são preferências por núcleos de significações, cujo existir limita-se ao ato 
psicológico de valorar e que se manifestam pela não-indiferença de um sujeito perante um objeto. [...] 
O legislador produz os enunciados prescritivos atribuindo valores a certos símbolos e faz isto, visando 
a implementação de outros valores. O intérprete se depara com todo aquele conjunto de enunciados 
prescritivos, desprovidos de qualquer valor; mas indicativos da existência de uma valoração por parte 
do legislador, passa a interpretá-los, adjudicando valores aos símbolos positivados e, com isso, vai 
construindo seu sentido para concretizar certos valores, que segundo sua construção, o legislador 
quis implementar. Há valoração de todos os lados, para produzir o direito, para compreendê-lo e para 
aplica-lo.” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o constructivismo 
lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2013, p. 270-271 e 274). 
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Arnaldo Vasconcelos reitera o mestre Rudolf Stammler, ao dizer que “o Direito 

é um querer entrelaçante, autárquico e inviolável.”68 Lembra ainda que  

 

não há Direito fora da norma, pois é ela que imprime nos fatos, de 
modo indelével sinal distintivo do jurídico, o querer entrelaçante 
referido por Stammler, que interliga e vincula, inter-obrigando. Em 
outros termos: a obrigatoriedade, que está na própria essência do ser 
jurídico, depende da norma, ou melhor, de sua incidência. Direito é 
tudo que provém de norma jurídica, e tudo que dela se origina é 
obrigatório.”69    

 

Segue Arnaldo Vasconcelos ressaltando, com base em Paul Amselek, que “a 

obrigatoriedade faz parte integrante do próprio conteúdo do conceito de Direito, de 

norma jurídica; quando uma norma se me apresenta como jurídica, eu atribuo ao 

modelo que ela representa uma vocação de ser obrigatoriamente realizada.”70 

Observa Arnaldo Vasconcelos que “à diferença do componente fático, que 

pode ter caráter econômico, político, religioso, literário etc., só se faz Direito com 

norma jurídica. Quando esta incide sobre aquele, nasce o Direito. E apenas dessa 

maneira ele se origina.” Utilizando-se ele, dos ensinamentos de Pontes de Miranda, 

descreve que o fenômeno da incidência “mediante figuração bastante sugestiva: ‘A 

sua incidência é como a da plancha da máquina de impressão, deixando a sua 

imagem colorida em cada folha”. A norma tinge o fato, juridicizando-o. Tem-se, 

então, o fato jurídico.” Conclui A. Vasconcelos que “não há Direito que não tenha 

sido criado através de norma jurídica, sua forma necessária.”71   

  Defende Arnaldo Vasconcelos que 

 

o que se busca, para fundamentar a norma jurídica, é um valor, e 
nunca um desvalor, um conceito geral, e não excepcional. A 
obrigação, como dever-ser, implica considerações axiológicas, e 
estas, a noção superior de justiça. Só o entendimento do direito 
como dever-ser para ser justo contempla e dignifica a condição do 
homem. Os exemplos históricos, antigos e recentes, mostram que, 
sob nenhum pretexto, a instância axiológica do Direito pode ser 
impunemente desprezada.72 
 

 

                                                           
68 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 96. 
69 Id., ibid., 1996, p. 96. 
70 Id., ibid., 1996, p. 96. 
71 Id., ibid., 1996, p. 95. 
72 Id., ibid., 1996, p. 97. 
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 Em seguida ele conclui que, “por conseguinte, a norma jurídica obriga porque 

contém preceito capaz de realizar, em cada época e de acordo com sua específica 

mundividência, aquilo que se entende por justiça”. Após, com base em Tomás de 

Aquino, ele observa que se a norma jurídica falha, em grau intolerável, em realizar a 

justiça, o direito positivo cede lugar ao Direito de resistência, não positivo.73  

Sintetizando, sobre a instância da justiça, como fundamento da norma 

jurídica, conclui Arnaldo Vasconcelos que “o fundamento da norma jurídica é dado, 

pois, pela razão de justiça”.74    

 Lembrando-se de Cícero, que seguindo os passos de Platão verificou que “a 

necessidade de justiça é tão grande e tão universal, que os próprios bandidos, 

vivendo de crimes e rapinas, não podem subsistir entre eles, sem alguma espécie 

dela”, indagando em seguida “se, então, o poder da justiça é tão forte, que consolida 

e aumenta as forças dos bandidos, qual será ele no meio das leis e da república, 

bem ordenada?”75  

 Ademais, verifica-se que são inegáveis os fundamentos metajurídicos da 

norma jurídica; apesar de superada, no mundo ocidental, a teoria teológica sobre o 

fundamento da norma jurídica, há que se reconhecerem seus fundamentos 

metajurídicos: [...] a teoria teológica sobre o fundamento da norma jurídica nos 

deixou a certeza, permanente, de que o Direito positivo só subsiste com apoio em 

elemento metapositivo, filosófico. Toda vez que se procura negar essa evidência, 

entra ele em crise.76    

 Sobre os fundamentos metafísicos da norma jurídica, pertinente lembrar 

Immanuel Kant e de sua obra Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito,77  que foi 

publicada primeiramente em 1797, também lançada como primeira parte da 

Metafísica dos Costumes, sendo bom relembrar, que também de fundamental 

importância o fundamento racional de toda norma jurídica, especialmente às normas 

legais, inclusive a fundamentação racional dada à legislação tributária.  

Esse tema relacionado às normas jurídicas positivadas, à ideologia contida 

nos valores inerentes ao Direito e a efetivação da justiça foram aqui abordados, pois 

                                                           
73 VASCONCELOS, Arnaldo. Op. cit.,1996, p. 97. 
74 Id., ibid., 1996, p. 97. 
75 CÍCERO. Dos Deveres. 
76 VASCONCELOS, Arnaldo. Op. cit., 1996, p. 96. 
77 KANT, Immanuel. Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito. Tradução: Joãosinho Beckenkamp. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014. 
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é a partir desse contexto e dessa realidade que teremos que falar da efetivação dos 

princípios tributários postos por Adam Smith, no sistema jurídico-tributário brasileiro. 
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3 ORDEM JURÍDICA E SISTEMA -   

 

A análise da norma jurídica é de fundamental importância, porque se refere à 

substância própria do Direito objetivo. Ao dispor sobre fatos e ao consagrar valores, 

as normas jurídicas são os pontos culminantes do processo de elaboração do Direito 

e na busca de sistematização e análise da ordem jurídica vigente. Conhecer o 

Direito é também conhecer as normas jurídicas em seu encadeamento lógico e 

sistemático.  

 Relevante verificar que existe, sim, distinção entre norma jurídica e lei. Esta é 

apenas uma das formas de expressão das normas, que se manifestam também pelo 

Direito costumeiro, pela jurisprudência, por normas infralegais etc. 

Veremos agora a significação, a análise semântica de alguns vocábulos, a fim 

de que possamos trilhar o caminho com mais segurança, com o entendimento 

desses pressupostos, inciando-se por sistema, que, em sentido geral, consiste num 

“conjunto de elementos relacionados entre si, ordenados de acordo com 

determinados princípios, formando um todo ou uma unidade”.78   

Há que se ressaltar também que o vocábulo sistema passou a ser utilizado 

para “indicar principalmente um discurso organizado dedutivamente, ou seja, um 

discurso que constitui um todo cujas partes derivam umas das outras.” 79 

                                                           
78 Vefifica-se:  “SISTEMA (do latim tardio e do grego systema, de synistanai: juntar). 1. Em um sentido 
geral, conjunto de elementos relacionados entre si, ordenados de acordo com determinados 
princípios, formando um todo ou uma unidade. Ex. Sistema solar. 2. Conjunto de pensamentos, teses 
ou doutrinas, desenvolvidos articuladamente e formando uma unidade teórica: o sistema de Hegel. 
[...] Sistema é um termo mais amplo que teoria: o sistema de um autor é o conjunto de suas teorias, 
na medida em que elas se ligam entre si e remetem uma à outra.” (JAPIASSU, Hilton e 
MARCONDES. Dicionário Básico de Filosofia. 5. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008. 
Verbete: Sistema). 
79 Sobre o vocábulo sistema vale ainda analisar: “SISTEMA. 1. Uma totalidade dedutiva de discurso. 
Essa palavra, desconhecida neste sentido no período clássico, foi empregada por Sexto Empírico 
para indicar o conjunto formado por premissas e conclusão ou o conjunto de premissas e passou a 
ser usada em filosofia para indicar principalmente um discurso organizado dedutivamente, ou seja, 
um discurso que constitui um todo cujas partes derivam umas das outras. Leibniz chamava de 
SISTEMA o repertório de conhecimentos que não se limitasse a ser um simples inventário, mas que 
contivesse suas razões ou provas e descrevesse o ideal sistemático da seguinte maneira: “A ordem 
científica perfeita é aquela em que as proposições são situadas segundo suas demonstrações mais 
simples e de maneira que nasçam umas das outras” (Methode de la certitude, Op., ed. Erdmann, pp. 
174-5). [...] Wolff, por sua vez, dizia: “Chama-se de SISTEMA um conjunto de verdades ligadas entre 
si e com seus princípios” [...]. Kant subordinou-a a outra condição: a unidade do princípio, que 
fundamenta o sistema, pois ele entendeu por SISTEMA “a unidade de múltiplos conhecimentos, 
reunidos sob uma única idéia”; afirmou que o SISTEMA é um todo organizado finalisticamente, sendo 
portanto, uma articulação (articulatio), e não um amontoado (coacervatio); pode crescer de dentro 
para fora (per intussusceptionem), sendo, pois, semelhante a um corpo animal, cujo crescimento não 
acrescenta nenhum membro, mas, sem alterar a proporção do conjunto, torna cada um dos membros 
mais forte e mais apto a seu objetivo (Crítica da R. Pura, Doutr. do método,cap. III). Com base nisso, 
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Por sua vez, pode-se entender por ordem como “princípio de estruturação da 

realidade.”80 Ou ainda, ordem considerada como “uma relação qualquer entre dois 

ou mais objetos que possa ser expressa por meio de uma regra”.81 

Por seu turno, teoria, na acepção clássica da filosofia grega, significa 

conhecimento especulativo, abstrato, puro, que se afasta do mundo da experiência 

concreta, sensível. Seria, portanto, saber puro, sem preocupação prática.82 

Sendo o saber teórico o saber puro, desinteressado, sem a preocupação de 

uma aplicação prática ou imediata, Aristóteles classificara as ciências por referência 

às diferentes atividades humanas. Assim, à ação (praxis) ou à fabricação (poiesis), 

ele opõe a contemplação (theoria). Por isso, a vida do filósofo era julgada superior à 

vida dos que se ocupavam dos negócios da cidade. Quanto às ciências, dividia-se 

em práticas (economia, política e moral: ação sobre os agentes), poéticas 

(intervenção organizada do homem sobre a natureza) e teoréticas (conhecimento 

não implicando transformação dos objetos, limitando-se à contemplação das ideias 

ou à reflexão ético-política).83 

                                                                                                                                                                                     

Kant fala de “unidade sistemática do conhecimento da qual as idéias da razão pura tentam aproximar-
se” [...] A unidade do SISTEMA, ou seja, sua possibilidade de derivar de um único princípio, é a 
característica que determinou o sucesso dessa noção de literatura filosófica romântica. [...] Shelling 
dizia: “Admite-se em geral que à filosofia convém uma forma especificamente sua, que se chama de 
sistemática.” [...] Hegel acrescenta que “um filosofar sem sistema não pode ser nada científico” 
porque expressa um modo de sentir subjetivo; e em oposição às doutrinas românticas irracionalistas 
ou fideístas ele impõe a exigência sistemática. Essa mesma exigência manteve-se e foi valorizada 
nas filosofias idealistas. Croce dizia: “Pensar determinado conceito puro significa pensá-lo em sua 
relação de unidade e distinção com os outros todos; assim, o que se pensa nunca é realmente um 
conceito único, mas um SISTEMA de conceitos, o Conceito” (Lógica, 4ª ed., 1920, p. 172). O ideal de 
SISTEMA como organismo dedutivo baseado num único princípio continuou sendo patrimônio da 
filosofia, que o cultivou mesmo quando – a exemplo de Kant – declarou que esse ideal era inatingível 
pelo conhecimento humano. Contudo, esse termo foi e é empregado também em relação com este 
significado, para indicar qualquer organismo dedutivo, mesmo que não tenha um princípio único como 
fundamento. [...] Diderot dizia: “Chamo de espírito sistemático o costume de traçar planos e criar 
sistemas do universo, para depois pretender adaptar-lhes os fenômenos, pela razão ou pela força”. 
D’Alembert falava igualmente de SISTEMA como “sonho dos filósofos”. Hegel queixava-se desse uso 
dos filósofos franceses, para os quais, segundo ele, SISTEMA coincidia com unilateralidade ou 
dogmatismo.” (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, Tradução da 1. ed. brasileira 
coordenada e revista por Alfredo Bossi; revisão da tradução e tradução de novos textos de Ivone 
Castilho Benedetti. 5. ed..  São Paulo: Martins Fontes, 2007. Verbete: Sistema). 
80 Diz que: “ORDEM (latim ordo) 1. Princípio de estruturação da realidade. Ordenação. 
Elemento fundamental da própria razão humana que organiza e estrutura o pensamento. 
Oposto ao caos, desordem.” (JAPIASSU, Hilton. e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008. Verbete: 
Ordem). 
81 ORDEM. Uma relação qualquer entre dois ou mais objetos que possa ser expressa por 
meio de uma regra. Esta noção, que é mais geral, foi expressa por Leibniz pela primeira vez 
numa passagem do Discurso de metafísica (1668). (ABBAGNANO, Nicola. Op. cit., 2007. 
Verbete: Ordem). 
82 JAPIASSU, Hilton. e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008. (Verbete: Teoria). 
83 Id., ibid., 2008 (Verbete: Teórico/teorético). 
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 Entende-se também teoria como um modelo explicativo de um fenômeno ou 

conjunto de fenômenos que pretende estabelecer a verdade sobre esses 

fenômenos, determinar sua natureza. Seria, assim, o conjunto de hipóteses 

sistematicamente organizadas que pretende, através de sua verificação, 

confirmação ou correção, explicar uma realidade determinada.84 

Teoria pode ainda ser definida como uma sistematização de ideias que visam 

explicar algo, baseando-se especialmente em princípios gerais, independentemente 

de aspectos particulares do que se estiver especificamente a explicar.85 

Entretanto, entende-se que a melhor definição de teoria é dada por José 

Albuquerque Rocha, que, com precisão, diz que teoria é “um corpo de conceitos 

sistematizados que nos permite conhecer um dado domínio da realidade”. A teoria 

não nos dá um conhecimento direto e imediato de uma realidade concreta, mas nos 

proporciona os meios (os conceitos – representações das qualidades essenciais e 

comuns a um grupo de objetos) que nos permitem conhecê-la. E os meios ou 

instrumentos que nos permitem conhecer um dado domínio da realidade são 

justamente os conceitos que, sistematizados, formam a teoria.86 

Uma vez que trataremos também de Ciência do Direito e de sistematização, 

na pesquisa quanto a efetivação dos princípios tributários postos por Adam Smith, 

no sistema jurídico-tributário brasileiro, verifica-se que a ciência distingue-se do 

saber vulgar ou casual por ser um conhecimento parcialmente unificado e, logo, 

sistêmico. A metodologia de uma ciência permite a racionalização de seus dados, 

sendo que a da ciência jurídica permite a fundamentação racional das decisões, 

administrativas ou judiciais, o que objetiva impedir a arbitrariedade e garante o 

controle da legitimidade. 

Ao estudo dos princípios tributários no sistema jurídico, importante ainda é 

verificar em que consistem as expressões linguagem e método. 

Tornou-se linguagem um conceito filosoficamente importante, a partir do 

momento em que se passou a considerá-la como elemento “estruturador da relação 

do homem com o real”.87 

                                                           
84 JAPIASSU, Hilton. e MARCONDES, Danilo. Op. cit.., 2008 (Verbete: Teoria). 
85 THE OXFORD ENGLISH REFERENCE DICTIONARY. 2nd. edition. Oxford University Press: 
“Theory – a supposition or system of ideas explaining something, especially one based on general 
principles independent of the particular things to be explained.” 
86 ROCHA, José Albuquerque. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 3.  
87 Verifica-se que: “LINGUAGEM – (do lat. lingua) 1. Em sentido genérico, pode-se definir a 
linguagem como um sistema de signos convencionais que pretende representar a realidade 
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Por método, se entende, normalmente, como uma “sequência programada de 

operações que visa à obtenção de um resultado conforme as exigências da teoria”.88 

Por sua vez, o Direito existe para disciplinar os comportamentos humanos no 

convívio social, no quadro de suas relações intersubjetivas, já que as intrasubjetivas 

fogem de seu campo de abrangência, pospondo-se aos preceitos da moral e da 

religião. As regras do direito existem para organizar a conduta das pessoas, uma 

com relação às outras. A regulação da conduta humana e sua coercibilidade são 

imperativos lógicos do direito. Apenas a conduta pode ser regulada normativamente, 

pois a liberdade é a condição da possibilidade de todo dever ser.89  

Ainda no contexto em que se fará a análise e considerando as caractérísticas 

de parte da Escola de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo-PUC/SP, importante perquirir o que se entende por Semiótica (semiologia) – 

que é a ciência geral dos signos, segundo Ferdinando de Soussure, daí surgiu o 

vocábulo saussuriano90) –, que estuda todos os fenômenos culturais como se 

fossem sistemas de signos, isto é, sistemas de significação. 

                                                                                                                                                                                     

e que é usado na comunicação humana. [...] 2. A linguagem torna-se um conceito 
filosoficamente importante sobretudo na medida em que, a partir do pensamento moderno, 
passa-se a considerá-la como elemento estruturador da relação do homem com o real. A 
partir daí afirma-se mesmo a natureza intrinsecamente linguística do pensamento, discussão 
essa que permanece em aberto ainda hoje na filosofia. Igualmente, uma vez que toda teoria 
tem necessariamente uma formulação linguística e se constrói linguisticamente, o problema 
da natureza da linguagem e do significado passa a ser de grande importância para a 
epistemologia. Ver discurso; metalinguagem; semântica; pragmática; proposição. (JAPIASSÚ, 
Hilton; e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008 (Verbete: Linguagem), p. 169-170). 
88  Verifica-se por: MÉTODO – 1. Entende-se habitualmente por método uma seqüência programada 
de operações que visa à obtenção de um resultado conforme as exigências da teoria. Nesse sentido, 
o termo é quase sinônimo de procedimento; métodos particulares, explicitados e bem definidos, que 
têm um valor geral, são equiparáveis a procedimentos de descoberta. 
 2. A metolologia – o nível metodológico da teoria – consiste, portanto, na análise dos conceitos 
operatórios (tais como elemento, unidade, classe, categoria etc.) e dos procedimentos (como 
identificação, segmentação, substituição, generalização etc.) que tenham servido para produzir a 
representação semântica de uma semiótica-objeto, tendo em vista testar a sua coerência interna. A 
metodologia deve ser diferenciada da epistemologia; esta se destina a testar a linguagem 
metodológica. (GREIMAS, A. J. e COURTÉS, J.. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Contexto, 2008 
(verbete: método), p. 311). 
89 VILANOVA, Lourival. “Sobre o Conceito de Direito”. In: Estudos Jurídicos e Filosóficos. Volume 1. 
Prefácio de Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Axis Mundi / Ibet, 2003, p.24. 
90 Saussuriano – de, ou pertencente ou relativo a Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguista 

suíço, ou próprio dele. 2. Que é profundo conhecedor de sua obra ou adepto de suas teorias 
linguísticas. 3. Profundo conhecedor da obra de Ferdinand de Saussure ou adepto de suas teorias 
lingüísticas. 
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Em oposição à linguística, que se restringe ao estudo dos signos linguísticos, 

ou seja, da linguagem, a simiologia tem por objeto qualquer sistema de signos 

(imagens, gestos,vestuários, ritos etc.).91 

Apesar de alguns estudiosos do Direito entenderem que há distinção entre 

ordenamento jurídico e sistema do direito posto, Paulo Ayres Barreto, com quem 

concordamos, explica que adota ambas as expressões como sinônimas, em face do 

“inequívoco foco sistêmico que está atrelado a tais expressões”.92 

Observou-se que a palavra sistema provém do latim tardio, esclarecendo 

Tércio Sampaio Ferraz que, apesar de muito utilizada no Direito, a palavra sistema 

só veio a ser introduzida na linguagem jurídica ou mesmo na terminologia científica 

                                                           
91 Willis Santiago Guerra Filho faz uma abordagem sobre a contribuição da semiótica no tratamento 
da linguagem do Direito, sendo que destacamos: “Como certa feita afirmou Taine, ‘la science n’est 
autre chose qu’une langue bien faite’. Esse fato é plenamente assumido pela filosofia contemporânea, 
que, reconhecendo a maior autoridade das ciências na aquisição segura de conhecimentos, volta-se 
para a pesquisa dos fundamentos daqueles, de natureza linguística, pois é comum a todas o fato de 
se constituírem como linguagem, entendida esta no sentido de ‘conjunto sistemático de signos’. [...] 
‘Mas como nada pode ser estudado sem signos que denotem os objetos do campo a ser estudado, o 
estudo da linguagem da ciência deve fazer uso de signos que se refiram a signos e princípios para o 
prosseguimento desse estudo, [...] e, assim fazendo, aperfeiçoe a linguagem da ciência’. [... ] A 
semiótica é essa disciplina que lida com signos, referente aos signos. Signo, em termos bem simples, 
é algo que significa alguma coisa para alguém. 
Nos estudos semióticos é possível distinguir três dimensões distintas, subordinadas e 
interdependentes mutuamente, identificadas a partir dos três diferentes modos como podem 
relacionar-se os signos, os objetos a que se referem e os seus intérpretes ou usuários. Na sintaxe, 
estuda-se a relação dos signos entre si, tal como o fazem a lógica formal ou a gramática. Na 
semântica, estuda-se a relação deles com os objetos a que se aplicam. Finalmente, na pragmática, o 
tema é a relação dos signos com os usuários, e vice-versa. [...] 
As funções semântica e pragmática, por sua vez, corresponderiam ao campo da lógica material, 
que gira em torno de objetos mundanais, cujo principal, para o Direito, é a Justiça. [...]” (GUERRA 
FILHO, Willis Santiago. e CARNIO, Henrique Garbellini (colaborador). Op. cit., 2009, p. 117-119).   
92  “[...] Por todos, vale registrar a posição de Paulo de Barros Carvalho, para quem “as normas 
jurídicas formam um sistema, na medida em que se relacionam de várias maneiras, segundo um 
princípio unificador”. Tais relações não ocorrem desorganizadamente, razão pela qual é possível se 
dizer que “sistema” e “ordenamento” jurídico podem ser usadas como expressões semelhantes. Ainda 
na sua visão, tanto a Ciência do Direito como o direito positivo assumiriam foros sistêmicos.  
Em contranota, Gregorio Robles (Teoria del Derecho - Fundamientos de la Teoria Comunicacional del 
Derecho. Madrid: Civitas, v.1. p. 111-113) atribui sentidos distintos a essas expressões, ao propugnar 
que ‘ordenamiento es el texto jurídico en bruto en su totalidad, compuesto por textos concretos, los 
quales son el resultado de decisiones concretas’. De outra parte, ‘sistema es el resultado de la 
elaboración doctrinal o científica del texto bruto del ordenamiento’. A distinção por ele proposta 
evidencia a existência de dois corpos de linguagem, cada qual com suas estruturas lógicas próprias: 
o ordenamento jurídico como resultado do somatório de textos de direito positivo; sistema jurídico 
como decorrência do esforço de ordenação e depuração (em relação a contradições e ambiguidades) 
do próprio ordenamento. [...] De nossa parte, não atribuiremos à expressão ordenamento jurídico 
sentido distinto de sistema do direito posto, adotando assim ambas as expressões como sinônimas, 
dado o inequívoco foco sistêmico que está atrelado a tais expressões.”  (BARRETO, Paulo Ayres. 
Ordenamento e Sistemas Jurídicos. In: CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.) e CARVALHO, Aurora 
Tomazini de (Org.). Constructivismo Lógico-semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014, p. 254-256)   
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do mundo ocidental por volta do século XVI, tanto é que, na própria latinidade 

clássica, a palavra sistema não aparece.93  

Ainda Tércio Sampaio Ferraz Jr. diz que sistema consiste sempre em duas 

coisas: “um conjunto de elementos e um conjunto de elementos que estão 

relacionados entre si”.94  

Dessa forma, verifica-se que a concepção de sistema no Direito não significa 

que ele é somente um conjunto de normas, pois o sistema jurídico é um conjunto de 

normas jurídicas, mais um conjunto de critérios de avaliação, ou seja, um sistema de 

valores, e ainda um sistema de decisões, seja judicial, administrativa, legislativa ou, 

quando possível, decisão decorrente de entidade privada, em harmonia com o 

ordenamento estatal. Quanto à concepção de sistema jurídico vale verificar o que 

disse Ferraz Jr., como sendo um conjunto de prescrições (fechado, completo e 

retrospectivo), um conjunto de avaliações (sistema de valores, aberto, incompleto e 

prospectivo) e um conjunto de decisões (aberto e completo).95  

Lembra também Tércio Sampaio Ferraz Jr. que “o sistema de valores faz 

parte do sistema jurídico e não de um sub-sistema”.96 

Cabe então perquirir sobre a estrutura do sistema jurídico que é, ao mesmo 

tempo, aberto e fechado, completo e incompleto, sabendo-se que, no âmbito da 

                                                           
93 Diz o mencionado autor: “A palavra ‘sistema’ é uma palavra de longa tradição no direito. No 
entanto, não devemos nos enganar, a palavra ‘sistema’ só é introduzida na linguagem jurídica, e eu 
diria mais, na terminologia científica do mundo ocidental, apenas por volta do Século XVI. A palavra 
‘sistema’ é de origem grega e significa aquilo que é posto conjuntamente. Mas ela, apesar de ser de 
origem grega, não aparece na terminologia escolar dos gregos. Eles não chegaram a usar a palavra 
‘sistema’ no sentido que conhecemos hoje. A palavra aparece, esporadicamente, em Platão, 
Aristóteles. Aparece entre os estóicos, mas, esporadicamente, sem o sentido que ela tomou depois. A 
própria latinidade clássica não conhece a palavra. Mesmo para o conjunto das leis, falamos em o 
‘corpus juris civile’ e não em ‘systema juris civile’”. (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 1973, p. 
4). 
94 Verifica-se: “[...] o sistema é sempre duas cousas: sistema é um conjunto de elementos e 
um conjunto de elementos que estão relacionados entre si. Assim, nesses termos, os 
elementos compõem aquilo que chamamos repertório do sistema e as relações que 
estabelecemos entre os elementos compõem aquilo que chamamos de estrutura do 
sistema.  (Id., ibid.,1973, p. 13). 
95 Diz Ferraz Jr.: “Em resumo, nós chegamos a uma concepção de sistema, no direito, um 
pouco confusa. Confusa porque, primeiro, eu vou dizer que o sistema jurídico corresponde a 
um conjunto de prescrições, e, como tal, ele é fechado, completo e retrospectivo. Depois, eu 
vou dizer que corresponde, também, o sistema jurídico, a um conjunto de avaliações 
[sistema de valores], e, como tal, ele é aberto e incompleto e tem um sentido prospectivo. 
Ele é incompleto porque se lança para o futuro e o futuro vem, ainda. Ele não é completo, 
ainda. Ele é aberto porque admite a presença de novos elementos. Mas, em terceiro lugar, o 
mesmo sistema, o sistema jurídico passa a ser, também, um conjunto de decisões, e, como 
tal, aberto, mas completo. Não precisa de mais nada. Sempre permite decisão. Nesse 
sentido, ele é um sistema na sua atualidade.” (Ibid.,1973, p. 15-16). 
96 Id., ibid.,1973, p. 11. 
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ciência do Direito, não se tem uma resposta unânime, ou mesmo, não se tem uma 

resposta, conforme explica Tércio Sampaio Ferraz Júnior, pois diz que a palavra 

sistema é utilizada pelos juristas com diferentes sentidos, não havendo um sentido 

unitário, colocando-se aí o problema de unidade sistemática do Direito, se o Direito 

constitui um sistema único, e acrescenta: o Direito não constitui um sistema único.97 

Explicando e respondendo a isso, ele diz que o Direito é analógico e a analogia 

completa o sistema, ou seja, a analogia “corresponde a um progresso conclusivo de 

particular para o particular ou do geral  para o geral”, inferindo-se no pensamento um 

“princípio de avaliação axiológica”.98   

Portanto, fala Tércio Sampaio Ferraz Jr. em três principais concepções da 

palavra sistema para o Direito, que são: (i) primeira concepção de sistema jurídico, 

de “modelo mecânico, sistema fechado e completo”99; (ii) segunda concepção de 

                                                           
97 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 1973, p. 16. 
98 Contextualizando, vê-se: “[...] Nós costumamos dizer que o direito é, efetivamente, ao mesmo 
tempo, um nexo aberto e fechado, completo e incompleto, portanto, que admite lacuna, mas que 
prevê sempre a possibilidade de suprir a lacuna, e que esta possibilidade de suprir a lacuna, ao 
mesmo tempo, de possibilitar a lacuna, é dada pela regra fundamental ou pela estrutura básica do 
direito, que tem sempre um sentido analógico. O direito é sempre analógico. E, através da analogia, 
conseguimos completar o sistema.  
Analogia corresponde a um progresso conclusivo de particular para o particular ou do geral para o 
geral. 
Diz também que a analogia corresponde a uma combinação de induções e deduções, de tal maneira 
que eu indago: se a regra A vale para o caso Y, para o caso X e para o caso Z, pode valer também 
para o caso T. 
Como é que eu digo que ela pode, também, valer para o caso T? Porque eu infiro no meu 
pensamento um princípio que não tem demonstração lógica, um princípio de avaliação axiológica.  
Como é que eu sei que, se vale para esses casos todos, vale também, para o caso T? Porque 
comparo o caso T com os outros e encontro alguma semelhança. Mas o que é semelhança? Não há 
critério objetivo para determinar o que ela é, e transformá-la numa relação lógica. E também não é 
uma semelhança qualquer. 
[...] 
Ora, a introdução deste juízo (de valor) destrói a possibilidade de pensarmos que aquele sistema, que 
já é complicado sob o ponto de vista do seu repertório, que inclui, portanto, normas, avaliações e 
decisões e que me dá uma estrutura curiosa, que ao mesmo tempo é completa e incompleta, aberta e 
fechada, tem, também, como regra estrutural certos tipos de juízos analógicos, que se valem de 
elementos que não podemos controlar, objetivamente, em princípio, pelo menos. Não podemos 
controlar com os instrumentos da lógica, pois o juízo analógico se funda, até certo ponto, numa certa 
subjetividade” (Id., ibid., 1973, p. 16-17). 
99 Ou seja: “1ª Concepção de Sistema Jurídico - Inicialmente, uma idéia básica de sistema no Direito, 
que corresponde àquela idéia do sistema fechado de normas. Vamos dizer, neste caso, que o 
sistema jurídico corresponde a uma totalidade fechada em si. Esta totalidade é determinada pelos 
conceitos de todo e de parte. Este todo e suas partes correspondem a um modelo mecânico, como o 
relógio, por exemplo. [...] um sistema em que o todo é soma de suas partes, e vice-versa, a soma das 
partes é igual ao todo. [...] O Direito é a soma de todas as normas e, a soma de todas as normas, 
corresponde ao todo jurídico. [...] Quando estamos procurando a natureza jurídica, estamos usando a 
palavra sistema, nesse primeiro sentido do modelo mecânico, sistema fechado e completo.” (FERRAZ 
JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 1973, p. 17-18). 
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sistema jurídico, como de “institutos de direito”100, e (iii) terceira concepção de 

sistema jurídico aberto e estável, considerando o elemento novo que ingressa e é 

absorvido, incorporado.101 

Por haver uma multiplicidade de concepções de sistema de Direito e ao se 

tentar analisar sob o prisma da unidade, infere-se a existência de pelo menos três 

concepções distintas de sistema jurídico, as quais não se consegue integrar, ou seja, 

não há como apresentar o Direito como uma unidade sistemática, sendo que a 

doutrina do Direito se debate com isso.102 Portanto, alguns jusfilósofos são diretos e 

dizem que não haveria uma solução no plano da ciência do Direito, pois a palavra 

sistema é uma palavra que pertence à Filosofia. 

 Esclarece-se ainda que a concepção de sistema em que nossas faculdades 

de Direito e nossos currículos foram elaborados é uma concepção do início do 

século XIX, que não se adapta, não se coaduna a uma tentativa de visão unitária de 

sistema jurídico.103   

 Ainda ligado à ideia convencional de sistema jurídico, temos a noção de 

limitação, de um conjunto de elementos, em hierarquia, regras de dedução e de 

subordinação, regras que permitem passar dos princípios gerais a coisas 

particulares, sendo isso a primeira ideia também que se tem de um sistema 

dedutivo, observando, entretanto, Tércio Sampaio Ferraz Jr. que a tendência do 

Direito Continental europeu (Civil Law104), ao qual o Direito braileiro se filia, há uma 

                                                           
100 Verifica-se: “2ª Concepção de Sistema Jurídico - Neste segundo sentido, vamos ver que os 
conceitos, que usamos no Direito, têm uma referência à realidade. Nem todos eles provêm do mesmo 
tipo de realidade e nem correspondem ao mesmo tipo de valor. [...] Percebemos, então, que esses 
conceitos não têm uma unidade básica. Eles se referem a diversas coisas. Nesse sentido, somos 
obrigados a pensar que o sistema jurídico se constrói, como vai dizer Savigny, a partir de certas 
conexões reais. Savigny vai falar em institutos de direito.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 
1973, p. 18).  
101 Explica-se: “3ª Concepção de Sistema Jurídico - Sistema de decisões, em que surge uma ordem 
dinâmica que vai sempre compensando aquilo que vai entrando. [...] o direito constitui um sistema 
que não é fechado. Ao contrário, ele é aberto, mas é estável. [...] Nesse caso, vamos dizer que, 
quando entra um elemento novo, nós poderemos ver esse elemento novo como uma perturbação a 
atrapalhar o sistema. Aí o sistema seria fechado. Entretanto, no Direito, tem que haver um elemento 
novo, não como uma perturbação, mas como uma coisa que tem que ser absorvida, incorporada.” 
(Id., ibid., 1973, p. 18-19). 
102 Id., ibid., 1973, p. 19. 
103 Id., ibid.,1973, p. 20. 
104 Fala-se em Civil Law em contraste com a Common Law, que é o sistema jurídico baseado na 
jurisprudência, que se originou na Inglaterra e depois foi aplicado nos Estados Unidos da América e 
em muitos outros países que fizerem parte do Império Britânico ou foram influenciados por este. O 
sistema de Direito de Common Law é predominantemente baseado em precedentes judiciais mais do 
que em normas legais (statutory laws) que são atos legislativos. Assim, Common Law deve ser 
contrastado com o chamado Civil Law, que é descendente do sistema jurídico de Direito Romano 
(Roman Law, hoje conhecido como sistema jurídico da família romano-germânica), o qual prevalece 
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mentalidade de “querer transformar a vida social através do Direito” ou de “querer 

mudar as coisas através do Direito”, sem pensar nas reais mudanças sociais, 

editando-se uma infinidade de normas jurídicas que muitas vezes não têm 

efetividade105, consequência de uma visão sistemática do Direito, como a que 

prevalece no Brasil, com Direito da família romano-germânica (Civil Law). Portanto, 

haveria, nessa concepção de sistema jurídico dedutivo do Direito Continental 

europeu (Civil Law), dificuldade do sistema jurídico interagir com a vida política, 

econômica, social etc.   

Essas formas ou concepções tradicionais de se ver o sistema jurídico 

resultam em complicações, especialmente em países em que o ordenamento 

jurídico pertence à família do Direito Romano-Germânico ou do também chamado 

Direito Continental europeu ou ainda do Civil Law, em contraponto aos 

ordenamentos da família do Common-Law, como se verificou do exposto acima.  

A ideia de hierarquia num sistema jurídico tradicional também resulta em 

dificuldades ou incapacidade para a compreensão do chamado fenômeno da 

retroinformação106 do sistema, ou seja, quando é fornecida ou o próprio sistema 

jurídico fornece uma informação, como, por exemplo, nas decisões judiciais ou 

                                                                                                                                                                                     

em muitos países, especialmente os que sofreram influência da Europa Continental. O Common Law 
originário de normas não-escritas e costumeiras da Inglaterra é predominante e geralmente 
proveniente mais de princípios do que de comandos legais, não consistindo em regras fixas, 
absolutas e inflexíveis, mas sim em amplos, cristalizados e compreensíveis princípios baseados em 
noções de justiça, razoabilidade e senso comum. Assim o Common Law tem origem e é estabelecido 
pelas decisões judiciais. Seus princípios foram determinados pelas necessidades sociais das 
comunidades e mudam conforme as alterações dessas necessidades. Tais princípios são 
susceptíveis a adaptações, às novas condicionantes, às relações sociais, aos usos e costumes 
exigidos pelo progresso das sociedades. Agora, recorrendo-se aos ensinamentos de Guido Soares, 
se esclarece ainda que, no “sentido amplo, Common Law  quer referir-se por um lado ao sistema da 
família dos direito que receberam a influência do direito da Inglaterra e, de outro lado, o sistema da 
família dos direitos romano-germânicos, que igualmente se denominam Civil Law, conforme apelação 
que os doutrinadores daquele sistema costumam conferir a essa última.” (SOARES, Guido Fernando 
Silva. Common Law: introdução ao direito dos EUA. 2. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 47) 
105 Diz o jusfilósofo: “Bem, as dificuldades que esta concepção apresenta, podem ser mostradas, 
rapidamente, em relação a esta idéia de autarquia, ao sistema que se basta a si mesmo. E esta idéia 
de limite, esta concepção de sistema gera, em primeiro lugar, uma incapacidade da teoria jurídica em 
compreender a interação do sistema com o seu meio ambiente. Torna-se difícil entendermos como é 
que o sistema jurídico interage com a vida política, econômica e social, de modo geral. E a tendência 
é ver a dificuldade que a vida proporciona ao sistema, como uma espécie de ruído, como coisas 
incômodas. Esta é a tendência. A tendência é ver, nos fundamentos que vão se sucedendo na vida 
social, na vida política, na vida econômica, como problemas, como dificuldades para o sistema. Quer 
dizer: o sistema está certo, a vida é que está errada. Esta é a tendência do Direito Continental. A 
tendência é ver que o erro está na realidade e sugere o tipo de mentalidade de querer transformar a 
vida social, através do Direito, ou querer mudar as coisas, através do Direito, sem pensar na 
revolução social; e construir uma infinidade de leis que não têm, por exemplo, qualquer efetividade. 
Isto é consequência de uma visão sistemática do Direito, como esta.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 
Op. cit., 1973, p. 21). 
106 Id., ibid., 1973, p. 22. 
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administrativas tributárias. Cabe perquirir o que acontece nas respectivas situações 

dessas decisões tributárias. 

Elas saem do campo do sistema jurídico tributário e entram na vida 

socioeconômico-financeira de uma pessoa e vão interferir na vida dos sujeitos 

passivos tributários que recebem essas decisões. Há assim, pela concepção 

tradicional de sistema jurídico hierarquizado, dificuldade em se conceber como 

ocorre essa retroação, esse fenômeno da retroinformação, como é que isso vai 

aparecer de novo dentro do Direito, como é que isso vai modificar a própria situação. 

 Ainda quanto ao fenômeno da retroinformação no sistema jurídico tributário, 

pode-se ver, por exemplo, o procedimento de constituição do crédito tributário. No 

caso da constituição dos créditos tributários, fatos jurídicos tributários, fatos 

geradores in concreto ou fatos imponíveis, que devem ter necessariamente algum 

substrato econômico ou financeiro, ingressam no sistema jurídico e saem como 

créditos tributários devidos pelos sujeitos passivos, que vão impactar e interferir na 

vida socioeconômico-financeira de sujeitos passivos e estes, agora, como fenômeno 

da retroinformação no sistema, passam a questionar, novamente no âmbito do 

sistema jurídico, a constituição desse crédito tributário.    

Continuando com o fenômeno da retroinformação no sistema jurídico 

tributário, pode-se ver, como outro exemplo, o caso da imposição de cumprimento 

de deveres instrumentais tributários ou como, legal e comumente denominados, de 

obrigações tributárias acessórias. Nesses casos de imposições de deveres 

instrumentais, resultados da ocorrência de fatos jurídicos tributários ou fatos 

imponíveis, que, como dito, têm necessariamente algum substrato econômico ou 

financeiro, ingressam no sistema jurídico e resultam, muitas vezes, em deveres de 

emitir notas fiscais por sistemas eletrônicos, realizar eletronicamente a escrituração 

fiscal, apresentar eletronicamente declarações fiscais, dentre outros deveres que 

impactam em diversas esferas da vida dos sujeitos passivos, sendo que estes, 

agora, também como fenômeno da retroinformação no sistema jurídico-tributário, 

passam a questionar, judicial ou administrativamente, estes deveres instrumentais.  

 O sistema que trabalha com a retroinformação é sistema que tem uma 

atividade cíclica, que pretende ser um sistema vivo, que aprende com a 

retroinformação; é um sistema que está em contato com o seu meio-ambiente.107  

                                                           
107 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 1973, p. 24. 
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Postas estas observações, coteja-se um sistema jurídico tradicional, dito 

“piramidal”, com a concepção de um sistema que poderia ser chamado de “circular-

cíclico”. Fala-se em sistema piramidal, pois a pirâmide é a imagem que faz com que 

vejamos o sistema jurídico tradicional, que dá ideia de hierarquia, de sistema jurídico 

dedutivo, enquanto o sistema circular-cíclico, que de acordo com Tércio Sampaio 

Ferraz Jr., o “sistema circular” está limitado e constantemente em comunicação com 

outros sistemas, havendo um canal de entrada e um de saída, havendo um 

momento em que o circulo se inicia e a informação entra e outro momento em que o 

círculo se fecha e que a informação sai, volta ao mundo circundante do sistema, não 

sendo propriamente um sistema dedutivo, piramidal, hirarquizado, mas com padrão 

de atividade “cíclico”.108   

Por isso, nessa concepção de sistema  circular-cíclico, há uma transformação 

expendida nele, pois ele supre de novo o meio ambiente, o mundo circundante, que 

se vê então acrescido de alguma coisa. 

Importante notar que o sistema se identifica por meio de suas regras. Quando 

essa identificação ocorre, a teoria geral do sistema fala em diferenciação e 

autonomia. Por meio da diferenciação e autonomia se descreve estaticamente o 

sistema. Ocorre essa diferenciação do sistema jurídico do mundo circundante, à 

medida que ele cria sua história própria, deixando de ser um reflexo, constituindo-se 

numa “esfera dotada de autonomia”.109  

                                                           
108 “[...], para começar, também se entende como um conjunto, conjunto de elementos e conjunto de 
regras. Além disso, o sistema circular constitui limite entre limites. Isto é, o sistema circular parte da 
idéia, também, de que o sistema, como tal, estabelece um limite e que esse limite tem, digamos 
assim, um aspecto interno e um aspecto externo. 
O aspecto externo é um outro sistema. Isto é, todo o sistema está limitado com outros sistemas. Mas, 
ao estar limitado com outros sistemas, ele está aberto para os outros sistemas; quer dizer, ele está 
constantemente em comunicação com outros sistemas. Assim, no sistema circular, apesar da idéia de 
o círculo ser fechado, há um momento em que o círculo se inicia, por assim dizer; isto é, um momento 
em que a informação entra. E há um momento em que o círculo se fecha, isto é, um momento em que 
a informação sai, volta para o mundo circundante do sistema.  
Então, como vêem, há um canal de entrada e há um canal de saída. [...]  
[...] não há propriamente um ponto mais alto e um ponto baixo. [...] há um momento de entrada e um 
momento de saída. Lá dentro acontecem uma porção de coisas. 
Esta idéia de sistema é completamente diferente do chamado sistema dedutivo, ou do sistema da 
pirâmide. 
O padrão de atividade deste tipo de sistema não é um padrão hierárquico. O padrão de atividade é 
cíclico.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 1973, p. 22-23). 
109 “[...] Diferençar-se não significa isolar-se, não significa não se comunicar com o mundo 
circundante; ao contrário, significa constituir uma esfera dotada de autonomia, de tal modo que os 
processos seletivos, na elaboração das informações que venham de fora, possam ser controlados 
pelo próprio sistema. Assim, a criança se diferencia da mãe na medida em que vai se constituindo 
num sistema por si, separada do sistema materno, embora a este se ligue. [...] As estruturas e os 
acontecimentos do mundo circundante deixam de ser automaticamente aceitos, no momento em que 
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 Portanto, a diferenciação do sistema ocorre à medida que ele é capaz de 

separar os elementos, ao constituir as suas regras, de separar aquilo que faz parte 

dele e aquilo que dele não faz parte. Por sua vez, entende-se como autonomia do 

sistema como a “possibilidade de o sistema regular o que deve entrar e regular o 

que deve sair”.110 

Explica Tércio Sampaio Ferraz Jr. que, no âmbito processual, por exemplo, o 

conflito é a mola de todo o sistema jurídico e que esse conflito é o canal de entrada 

nesse sistema jurídico, sendo justamente o conflito que provoca todo o 

funcionamento do respectivo sistema. Esclarece ainda que a questão conflitiva é 

apenas aquela questão que provoca uma decisão; a decisão em si não chega a ser 

objeto de conflito. Contudo, existem sociedades mais diferenciadas, onde a 

multiciplicidade dos conflitos obriga-as a regular o conflito e a regular também a 

decisão. Assim, a decisão mesma é transformada num conflito, sendo que essa 

decisão pressupõe uma opção.111   

Quanto ao conflito nessa sociedade diferenciada explica Tércio Sampaio 

Ferraz Jr. que a decisão do conflito sofre um “processo de determinação” ou de 

“institucionalização”, em que o “direito ao conflito” é “garantido”.112 

Nesse sentido, a partir da ideia de conflito institucionalizado, pode-se 

entender a dinâmica do sistema jurídico, não só no âmbito processual mas em todo 

o sistema, inferindo-se também que o Direito é um processo de solução de conflitos 

                                                                                                                                                                                     

o sistema está diferençado, isto é, o sistema se torna diferençado quando deixa de ser um ser reflexo. 
Em outras palavras: o sistema se torna diferençado quando o seu comportamento não é imposto de 
fora para dentro. Aí ele se torna diferenciado.  
[...] 
O sistema não se cria por acaso, mas os sistemas vão se criando na medida em que a sociedade vai 
exigindo; e a sociedade já tem certos programas estabelecidos, de modo que o sistema se constitui, 
na medida em que vai sendo variação de outros sistemas já constituídos.” (FERRAZ JR., Tércio 
Sampaio. Op. cit., 1973, p. 30). 
110 “O sistema diferenciado tende a tornar-se um sistema autônomo. Autonomia é diferente de 
autarquia; autarquia, pela sua raiz etimológica, significa aquilo que se basta a si mesmo. O sistema 
autônomo é aquele que não é autárquico. Para um sistema ser autônomo, não pode ser autárquico, 
não pode-se bastar a si mesmo e se fechar em si. Por quê? Porque entendemos autonomia como a 
possibilidade de o sistema regular o que deve entrar e regular o que deve sair; regular a entrada de 
informações e regular a saída de informações. O sistema que é autárquico, que se fecha, que não 
tem cumulação com o mundo exterior, não pode ser autônomo, porque não tem condições de regular 
coisa alguma.”  (Id., ibid., 1973, p. 32). 
111 Id., ibid., 1973, p. 43. 
112 “Na sociedade diferenciada, a decisão do conflito, entretanto, sofre um processo de determinação 
que vamos chamar de institucionalização, isto é, existem certos conflitos que são permitidos através 
de certas decisões. O conflito institucionalizado é o conflito permitido. [...] O conflito institucionalizado, 
que é tipicamente o conflito jurídico, é o conflito em que o direito ao conflito está garantido. Nós 
poderemos pôr tudo em conflito, tudo em questão, mas nós não podemos pôr em questão o próprio 
direito a conflitar.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 1973, p. 44). 
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institucionalizados.113 Ademais, a partir da institucionalização do conflito, aprende-se 

a respeitar as decisões, seja judicial, administrativa, legislativa ou, quando possível, 

de um ordenamento jurídico privado, sabendo-se que a decisão judicial distingue-se 

das demais, pois tem a característica da definitividade para determinada situação 

conflituosa. 

Partindo-se do conflito como um canal de abertura, de entrada, do sistema, 

tem-se como saída desse sistema a decisão, judicial, administrativa, legislativa ou, 

quando possível, de um ordenamento jurídico privado, após percorrido todo o 

sistema.114 

Assim, pode-se entender como sistema115 um conjunto ordenado de normas a 

partir de uma perspectiva unitária. À “ciência do direito” ou à “jurisprudência”, 

compete apresentar o direito na sua conexão sistemática e, antes de mais nada, 

tem-se que saber o que está dentro e o que está fora, o que faz parte e o que não 

faz parte dessa sistematização.116 

O Direito, como experiência, tomado na totalidade integrada de sentido, 

encerra dois sistemas: um, cognoscitivo; outro, prescritivo. Separam-se por 

um corte abstrato no dado da experiência: o sistema da ciência do Direito 

insere-se no próprio Direito, como fonte material sua. Nesse aspecto, 

representa metassistema – um sistema sobre outro, supraordenado. 

Os dois sistemas – o da ciência do Direito e o do Direito Positivo – são 

formalizáveis, pois contêm estruturas proposicionais: uma descritiva, da 

ciência jurídica; outra, normativa, do Direito Positivo. Umas implicam as 

                                                           
113 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 1973, p. 44. 
114 Id., ibid., 1973, p. 48. 
115  Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa, 1999, diz, entre outros verbetes, que sistema consiste em: “[...] 2. Disposição das partes 
ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que funcionam como estrutura organizada; [...] 
6. Reunião coordenada e lógica de princípios ou idéias relacionadas de modo que abranjam um 
campo do conhecimento. 7. Conjunto ordenado de meios de ação ou de idéias, tendente a um 
resultado , plano, método. [...]  10. Conjunto de regras ou normas”.   
116 Tércio Sampaio Ferraz Jr., conceituando sistema no Direito, afirma ser a: “capacidade total de 
explicação, ausência de contradição e aplicabilidade fecunda a casos concretos aparecem como os 
postulados para a justificação crítica de um sistema. Estas três exigências correspondem a três 
conceitos que podem ser tomados como critérios de forma sistemática do todo: totalidade, identidade, 
singularidade. Totalidade, na medida em que o sistema cria a partir de uma ‘idéia’ e constitui uma 
conexão do todo. Identidade, na medida em que a conexão, enquanto lógica, se subordina ao 
princípio de identidade. Singularidade, na medida em que os fenômenos singulares são explicados na 
conexão, sem ser, na sua singularidade, anulados ou dissolvidos.” (FERRAZ JR., T. S. Op. cit., 1973, 
p. 161-162).  
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outras; umas são partes de outras e todas ingressam numa forma mais 

abrangente – a do sistema. O sistema é a forma das formas, para Husserl. 

O que se denomina ordenamento jurídico representa sintaticamente o 

sistema; logo, o Direito é sistema lógico de proposições, tanto o Direito – 

ciência –, como o Direito Positivo. 

Apesar de o sistema tributário brasileiro ser resultante de uma estruturação 

racional, posto constitucionalmente, verifica-se, entretanto, que os doutrinadores, os 

próprios operadores do Direito e a jurisprudência têm exercido papel relevante na 

busca de compreensão do sistema tributário, como um sistema diferenciado, 

autônomo e não autárquico, com capacidade total de explicação, ausência de 

contradição e com aplicabilidade fecunda a casos concretos, visando suprir e 

aperfeiçoar o legado deixado pelo legislador constitucional, sendo nesse contexto 

sistemático que trataremos da efetivação dos princípios tributários postos por Adam 

Smith, no sistema jurídico-tributário do Estado brasileiro, com valores pluralistas e 

sociais-democráticos. 
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4  PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS - DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Sempre presentes os questionamentos referentes aos direitos dos 

contribuintes, decorrentes de princípios tributários e eventual possibilidade de 

tais sujeitos passivos tributários poderem vir a ser privados do exercício de 

um direito fundamental. 

Inicialmente, lembramos que José Afonso da Silva diz que a expressão 

“direitos fundamentais” significa limitação imposta pela soberania popular aos 

poderes constituídos do Estado, mas que, na verdade, não é fácil concretizar 

a riqueza multifária da referida expressão numa definição lógica e sintética.117   

 Ademais, ressalta-se que a ideia de limite ou restrição a direito 

fundamental vai muito além de uma mera controvérsia terminológica ou 

conceitual e depende do entendimento que se tem de direito fundamental, 

como bem explica Gilmar Ferreira Mendes,118 pautado nos ensinamentos de 

Robert Alexy, de que a teoria dos princípios impede eventual esvaziamento 

dos direitos fundamentais, sem a introdução de uma rigidez excessiva,119 

entendimento com o qual compartilhamos. 

                                                           
117 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1996, p. 177. 
118 Diz Gilmar Ferreira Mendes: “Se direito individual e restrição são duas categorias que se deixam 
distinguir lógica e juridicamente, então existe, inicialmente, um direito propriamente dito, não limitado, 
que com a imposição de restrições, se converte num direito limitado (eingeschränktes Recht). [...] 
Essa teoria, chamada de teoria externa (Aussentheorie) admite que entre a idéia de direito individual 
e a idéia de restrição inexiste uma relação necessária. Essa relação seria estabelecida pela 
necessidade de compatibilização entre os direitos individuais e os bens coletivos. [...] A essa 
concepção contrapõe-se a chamada teoria interna (Innentheorie), para a qual não existem os 
conceitos de direito individual e de restrição como categorias autônomas, mas sim a idéia de direito 
individual com determinado conteúdo. A idéia de restrição (Schranke) é substituída pela de limite 
(Grenze). Tal como ressaltado por Alexy, eventual dúvida sobre o limite do direito não se confunde 
com a dúvida sobre a amplitude das restrições que lhe devem ser impostas, mas diz respeito ao 
próprio conteúdo do direito. [...] Alexy ressalta que entre a teoria interna e a teoria externa existe mais 
do que uma controvérsia terminológica ou conceitual. Uma corrente que advogue uma concepção 
individualista da sociedade (e de Estado) tenderá antes para a teoria externa. Ao contrário, aquele 
que vislumbrar uma necessária integração do indivíduo na comunidade perfilhará a adoção da teoria 
interna. [...] A resposta sobre a prevalência de uma ou de outra teoria dependerá, fundamentalmente, 
do entendimento sobre os direitos individuais. [...] Se se considerar que os direitos individuais 
consagram posições definitivas (Regras: Regel), então é inevitável a aplicação da teoria interna. Ao 
contrário, se se entender que eles definem apenas posições prima facie (prima facie Positionen: 
Princípios), então há se considerar correta a teoria externa.” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica Constitucional e Direitos 
Fundamentais. 1. ed., 2. tiragem. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 224-225).  
119 Infere Gilmar Mendes, do pensamento de Robert Alexy que: “a grande vantagem da teoria dos 
princípios reside no fato de que ela pode impedir o esvaziamento dos direitos fundamentais sem 
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 Ainda ensina o referido constitucionalista que, quanto mais intensa se revelar 

a intervenção em um dado direito fundamental, maiores hão de se revelar os 

fundamentos justificadores dessa intervenção. Verifica-se, pois que a restrição ao 

exercício de direito fundamental, se aceita, só ocorrerá em situação de 

excepcionalidade. Posto isso, e conforme se adote uma concepção individualista de 

sociedade (e do Estado), ou seja, se filie à teoria externa, ou, pelo contrário, se 

entender necessária a integração do indivíduo na comunidade, adotando-se a teoria 

interna, podemos dizer se e em quais situações excepcionais poderá vir a sofrer 

alguma restrição a direito fundamental. 

 Para Alexandre de Moraes, os direitos fundamentais consagrados pela 

Constituição Federal não são ilimitados, uma vez que encerram seus limites nos 

demais direitos igualmente consagrados pela Carta Política e que isso consistiria no 

“princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas”. Para apontar a 

relatividade dos direitos fundamentais, Alexandre de Moraes recorre a Quiroga 

Lavié, que afirma que os direitos fundamentais nascem para reduzir a ação do 

Estado aos limites impostos pela Constituição, sem contudo desconhecerem a 

subordinação do indivíduo ao Estado, como garantia de que eles operem dentro dos 

limites impostos pelo Direito.120  

 Por seu turno, Fernando Capez diz que a “limitabilidade” é uma das 

características dos direitos fundamentais, pois estes não são absolutos.121 

 Então, aceitamos, excepcionalmente, a possibilidade de limitações, restando 

analisar quais os requisitos estabelecidos pela Constituição, relativamente às leis 

restritivas, e qual seria a finalidade dos limites estabelecidos pela Constituição, ou 

seja, ocorreria a limitação do âmbito de proteção de um direito a fim de que outros 

bens constitucionais fossem protegidos. Assim, com base no princípio da 

proporcionalidade a própria norma legal restritiva de direito seria analisada para 

verificar se a comentada lei observou os limites ou requisitos constitucionais 

prescritos para tal tipo de norma. 

                                                                                                                                                                                     

introduzir uma rigidez excessiva. Nos seus termos, a pergunta sobre a legitimação de uma restrição 
há de ser respondida mediante ponderação. O postulado da ponderação corresponde ao terceiro 
subprincípio do postulado da proporcionalidade.” (MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio 
Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., 2002, p. 226).   
120 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 28. 
121 CAPEZ, Fernando. Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2003, p. 206. 
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Por fim, entendemos apropriado mencionar aqui Roger Raupp Rios, quando 

diz que “mediante a ponderação de valores assentados no texto constitucional”122 

podem ser estabelecidos requisitos para o exercício da autonomia privada. 

Percebe-se com essas premissas que há algum embasamento para vir a 

avaliar a constitucionalidade ou não de eventual limitação de direito fundamental do 

contribuinte, com base em princípio tributário, verificando-se quais os valores 

consubstanciados em princípios devem prevalecer em cada caso. 

Inexistem, em nosso sistema jurídico, direitos e garantias impregnados de 

caráter absoluto, consoante adverte entendimento do próprio Supremo Tribunal 

Federal (STF): 

 

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, 
no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante 
interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência 
das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, 
por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das 
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os 
termos estabelecidos pela própria Constituição. 
O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o 
regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato 
ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de 
ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do 
interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa 
das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido 
em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e 
garantias de terceiros.123 

 

 Mas, por outro lado, adverte também o STF124 que a circunstância de não se 

revelarem absolutos os direitos e garantias individuais proclamados no texto 

constitucional não significa que a Administração Tributária possa frustrar o exercício 

da atividade empresarial ou profissional do contribuinte, sujeito passivo tributário, 

impondo-lhe exigências gravosas, que, não obstante as prerrogativas extraordinárias 

que garantem o crédito tributário, visem, em última análise, a constranger o devedor 

a satisfazer débitos fiscais que sobre ele incidam. O fato irrecusável, nesta matéria é 

                                                           
122 Explica que: “na disciplina de atividade econômica privada, o ordenamento pode, mediante a 
ponderação de valores assentados no texto constitucional, estabelecer condições para o exercício da 
autonomia privada, desde que não suprima, por via direta ou indireta, a possibilidade de atuação 
privada.” (RIOS, Roger Raupp. “Direito Econômico e Direito Administrativo: duplo enfoque sobre as 
razões e limites da exigência das certidões”. In: Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, 
vol. 49, 1996, p. 10). 
123 RTJ 173/807-808, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno.  
124 RE 374.981/RS - Relator: Ministro Celso de Mello.  
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que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em 

instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles - e 

mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, 

econômica ou profissional - constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais 

eventualmente em atraso.125 

Quanto à definição de “direitos fundamentais”, lembramos também que José 

Afonso da Silva diz que a expressão significa limitação imposta pela soberania 

popular aos poderes constituídos do Estado, mas que, na verdade, não é fácil 

concretizar a riqueza multifária da referida expressão numa definição lógica e 

sintética.126  

Lembra-se que a ideia de limite ou restrição a direito fundamental relaciona-se 

à indagação sobre “a legitimação de uma restrição” que pode ser respondida 

“mediante ponderação”, “subprincípio do postulado da proporcionalidade”,  

observando ainda que “quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado 

direito fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa 

intervenção”. Verifica-se, portanto, ser possível restrição ao exercício de direito 

fundamental, em situação de excepcionalidade, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.127 

Pensamos importante também lembrar , neste tópico, aspectos relacionados 

aos denominados “deveres fundamentais”, que foram bem postos pelo tributarista 

português José Cassalta Nabais: 

 
O tratamento constitucional e dogmático dos deveres fundamentais 
tem sido descurado nas democracias contemporâneas. O 
esquecimento a que têm sido votados os deveres fundamentais é 
manifestamente visível quando confrontado com o tratamento 
dispensado aos direitos fundamentais que dispõem hoje de uma 
desenvolvida disciplina constitucional e de uma sólida construção 
dognática, e explica-se, basicamente e por via de regra, pelo 
ambiente de militantismo antitotalitário e antiautoritário que vivia 

                                                           
125 O Ministro Celso de Mello, relator do RE 374.981/RS, ressalta que esse comportamento estatal - 
porque arbitrário e inadmissível - também tem sido igualmente censurado por autorizado magistério 
doutrinário de Hugo de Brito Machado (MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., 1996, p. 46-47). 
126 Disse ele ainda que: “’direitos fundamentais do homem’ constituem a expressão mais adequada 
“porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia 
política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de convivência digna, livre e igual de 
todas as pessoas.” (SILVA, José Afonso da. Op. cit.,1996, p. 175-177). 
127 Fala ainda Gilmar Ferreira Mendes sobre as chamadas: teoria externa (Aussentheorie) e a 
concepção contraposta, teoria interna (Innentheorie). (MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio 
Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., 2002, p. 224-226).    
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quando da aprovação das actuais constituições. Adoptadas na 
sequência da queda de regimes totalitários ou autoritários, houve 
nelas a preocupação, senão mesmo a quase obsessão, de fazer 
vingar, de uma vez por todas, a efetiva afirmação e vigência dos 
direitos fundamentais. 
[...]  
Na sua correta compreensão, os deveres fundamentais devem ter-se 
por uma categoria jurídico-constitucional própria que, no entanto, 
integra a matéria dos direitos fundamentais enquanto polarizadora de 
todo o estatuto constitucional ou (sub)constituição do indivíduo, já 
que este há de ser entendido como um ser livre e responsável, ou 
seja, uma pessoa. 
[...]  
Como em relação aos direitos fundamentais, também no que 
concerne aos deveres constitucionais se pode traçar uma evolução 
que vai dos deveres da época liberal, os quais, de algum modo, são 
a outra face da liberdade e da proporcionalidade enquanto síntese 
dos direitos e liberdades fundamentais desse tempo, passando pelos 
deveres políticos e sociais, reclamação e conquista dos processos de 
democratização e de socialização que suportou o estado, até os 
deveres associados aos direitos `ecológicos´ que actualmente se 
encontram em formação. 
[...]  
O fundamento jurídico dos deveres fundamentais reside na sua 
consagração constitucional. A falta de consagração constitucional de 
deveres que, de um ponto de vista substancial, se possam 
considerar deveres fundamentais, não constitui qualquer obstáculo a 
que o legislador ordinário os imponha e sancione. O que eles não 
podem é ser considerados fundamentais (mas tão-só deveres 
legais).128 

 

 Assim, pode-se dizer que pelo não-cumprimento do dever fundamental de 

pagar129 tributos, situação que pode, sim, vir a ser retratada, por exemplo, quando 

da emissão de certidões de regularidade fiscal, resultando eventualmente, conforme 

cada caso, em alguma restrição a outro direito fundamental do contribuinte. Em todo 

esse contexto, deve ser considerada a excepcionalidade da situação e a 

razoabilidade e proporcionalidade da restrição. Ainda, tanto a elaboração da 

hipótese legal quanto a interpretação e aplicação de tal norma devem pautar-se e 

                                                           
128 NABAIS. José Cassalta, O Dever Fundamental de Pagar Impostos – contributo para a 
compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 
673-674. 
129 “Configuração Constitucional do Dever de Pagar Impostos – Como dever fundamental, o imposto 
não pode ser encarado nem como um mero poder para o estado, nem como um mero sacrifício para 
os cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em comunidade organizada em 
estado fiscal. Um tipo de estado que tem na subsidiariedade da sua própria acção (econômico-
social) e no primado da autorresponsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o seu verdadeiro 
suporte. Daí que se não possa falar num (pretenso) direito fundamental a não pagar impostos.” 
(NABAIS, José Cassalta, Op. cit., 1998, p. 679). 
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assentar-se sobre princípios e direitos fundamentais, que, na ponderação do 

legislador e do intérprete, eram mais relevantes do que os que sofreram limitações. 

Por violarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como 

também princípios fundamentais do Estado democrático de direito, em muitas 

situações de limitações a direitos fundamentais não são válidas, da mesma forma 

por que não resistiriam ao mais perfunctório juízo de ponderação, por violarem 

direitos fundamentais mais relevantes, além de não guardarem qualquer nexo de 

pertinência entre a exigência ou limitação e o respectivo ato jurídico ou atividade 

exercida.  

 Lembramos mais uma vez que, conforme explica Robert Alexy, com base na 

teoria dos princípios, impede-se o esvaziamento dos direitos fundamentais sem 

introduzir uma rigidez excessiva, sendo que a verificação sobre a legitimação de 

uma restrição há de ser respondida mediante juízo de ponderação, na perspectiva 

da proporcionalidade.  

 Deve-se realizar juízo de ponderação de valores assentados no texto 

constitucional para verificar quando normas jurídicas do ordenamento puderem 

estabelecer limitações a direito fundamental, mesmo que com base em princípios 

tributários. 

Os princípios tributários postos por Adam Smith – objeto de nossa 

investigação – são essenciais para assegurar a eficiência de um sistema tributário, 

em virtude de sua universalidade, por serem verdadeiros axiomas tributários, estão 

presentes em diversos sistemas jurídicos, especialmente nos mais importantes, 

encontrando-se, inclusive, de forma implícita e muitas vezes de forma explícita em 

nosso sistema constitucional tributário. Por isso, após serem enfocados os princípios 

tributários postos por Adam Smith, serão feitas considerações em relação àqueles 

que lhes são decorrência direta.  

Notório que os princípios tributários são de fundamental importância no que 

se refere à limitação do poder de tributar. Eles, como normas gerais e abstratas 

indicam situações ideais a serem perseguidas e admitem sua realização por meio de 

variadas condutas. São os princípios o fundamento de validade das demais normas, 

além de vincularem a interpretação dos preceitos jurídicos. Os princípios podem 

conviver em perfeita harmonia, pois, em caso de virtual conflito, não há a revogação 

de um dos princípios, apenas se faz um juízo de ponderação. 
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 Sabe-se também que os princípios traduzem valores a serem observados 

pelos governantes no exercício do poder. Quer dizer, abandona-se a percepção 

outrora predominante no âmbito jurídico, de que as normas admitem qualquer 

conteúdo.  

 Os princípios “gerais” disciplinam a estrutura do estado brasileiro como um 

todo e também têm influencia profunda na atividade de tributação. Por princípio 

constitucional entende-se o princípio jurídico que reside expressa ou implicitamente 

na Constituição. Numa linha tradicional, entende-se que a força vinculante decorre 

do princípio estar previsto, expressa ou implicitamente, na lei fundamental de um 

Estado, vale dizer, no escalão de direito positivo mais elevado do ordenamento 

jurídico, conforme ensina Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito.130 Portanto, 

numa perspectiva juspositivista do ordenamento jurídico, o princípio constitucional 

representa o fundamento de validade de todas as demais normas desse 

ordenamento jurídico. 

  Sabe-se que a soberania tributária de um país deve ser exercida por seus 

entes políticos, tendo-se que “soberania é entendida como poder de 

autodeterminação plena, não condicionado a nenhum outro poder, externo ou 

interno”.131 Nesse contexto, deve-se perquirir sobre o poder de tributar132 e seus 

limites.  

No Brasil, como um ‘Estado Constitucional de Direito’, a soberania estatal é 

limitada pela Constituição, ou seja, os governantes não podem fazer simplesmente o 

que querem. Pelo contrário, devem atuar nos estritos limites impostos pela 

Constituição e pelo sistema do direito positivo. Dessa forma, o ‘poder de tributar, isto 

é, o poder de transferir compulsoriamente parcela da propriedade privada para o 

patrimônio do Estado, deve ser exercido nos limites impostos pela Constituição. Isso 

significa que, no Brasil, o poder de tributar é ‘jurídico’. Portanto, as normas jurídicas, 

desde a Constituição, passando pelo Código Tributário Nacional, outras leis, 

                                                           
130 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 247. 
131 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. 1. ed., 2. 
tiragem. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Op. cit., 2009, p. 848. 
132 Para ilustrar de forma simples, “o ‘poder de tributar’ significa o poder de avançar sobre a 
propriedade privada dos indivíduos, das empresas, enfim, dos particulares, por meio do tributo. 
Sabemos que, como regra, o Estado não está autorizado a exercer atividade econômica. O exercício 
dessa atividade é reservado à iniciativa privada (art. 173 da CF/88). Por isso, não resta outra opção 
ao Poder Público senão transferir compulsoriamente a riqueza produzida pelo setor privado para os 
cofres públicos”.  (CASALINO, Vinícius. “Teoria Geral e Direito Constitucional Tributário: curso de 
direito tributário e processo tributário”. Volume I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 45). 
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complementares e ordinárias, e a lei de cada ente federativo, até os atos 

administrativos mais simples, disciplinam o poder tributário, limitando sua 

utilização.133   

 Segundo Roque Carrazza, “princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito 

ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos 

vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o 

entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam”134   

 Diz Hugo de Brito Machado que “os princípios existem para proteger o 

cidadão contra os abusos do Poder. Em face do elemento teleológico, portanto, o 

intérprete, que tem consciência dessa finalidade, busca nesses princípios a efetiva 

proteção do contribuinte.”135  

 Celso Antônio Bandeira de Melo ressalta que : 

 

Princípio [...] é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para a sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir 
a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 
tônica e lhe dá sentido harmônico”.136    

 

Tradicionalmente, se tem os princípios constitucionais tributários como as 

limitações constitucionais ao poder de tributar. 

 O termo “princípio” vem do latim principium, dando a ideia de início, começo, 

origem. Na linguagem jurídica, mantém a essência do seu significado, posto que se 

trata de ponto de partida e fundamento de um processo qualquer. O princípio 

pressupõe a fácil compreensão de algo; logo, em razão de facilitar a demonstração 

de dada coisa, é tido como a “pedra angular de qualquer sistema”137  

  Os princípios tributários, especialmente os constitucionais, devem ser 

estritamente observados, posto que gozam de grande amplitude; logo, “sua 

inobservância acarretaria mais danos ao sistema jurídico que a violação de uma 

                                                           
133 CASALINO, Vinícius. Op. cit., 2012,  p. 45-46. 
134 CARRAZZA, Roque Antonio. Op. cit., 2015, p. 46-47. 
135 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 37. 
136 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 958-959. 
137 CARRAZZA, Roque Antonio. Op. cit., 2015, p. 45. 
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simples regra”. Sendo assim, verifica-se que os princípios são considerados como 

“pontos de apoio normativos” para uma boa aplicação do Direito.138  

 

 

                                                           
138 CARRAZZA, Roque Antonio. Op. cit., 2015,  p. 48. 
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5 CÂNONES DA TRIBUTAÇÃO SEGUNDO ADAM SMITH 

 

As razões para tributar e a opção por determinada espécie de tributo é 

matéria de estudo extremamente interessante, não só sob o aspecto acadêmico mas 

também em decorrência de implicações jurídicas e práticas relevantíssimas. Tal 

estudo leva a um questionamento aparentemente simples, mas com resposta 

bastante difícil: qual a melhor forma de tributação e espécie de tributo? Quais os 

princípios norteadores desse sistema? 

 Essas indagações e questionamentos iniciaram-se há muitos anos, sendo 

que Adam Smith, professor de Filosofia Moral na Universidade de Glasgow, Escócia, 

Reino Unido, e posteriormente servidor da administração aduaneira britânica em 

Edinburgh, Escócia, destacou-se com a obra A Riqueza das Nações (The Wealth of 

Nations), publicada pela primeira vez em 1776.139 Adam Smith colocou quatro 

grandes princípios ou sobreprincípios, ou quatro máximas140, que, segundo seu 

ponto de vista, levariam a um melhor poder de tributar.141 De forma um pouco 

modificada, a essência desses quatro grandes princípios permanecem até hoje a 

exercer influência nos sistemas tributários atuais, em todo o mundo, sendo tais 

axiomas142 os seguintes: 

 

  I – as pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza; 

  II – os tributos devem ser certos e não arbitrários; 

  III – os tributos devem ser cobrados da forma mais conveniente, prática e 

simples; 

                                                           
139 A Riqueza das Nações [The Wealth of Nations] teve sua maior ampliação, feita pelo próprio Adam 
Smith, na edição de 1784. In: SMITH, Adam. The Wealth of Nations. Introduction by Robert Reich. 
New York: The Modern Library, 2000, p. 6.      
140 No idioma inglês foi utilizado o termo canons, podendo-se entender por cânon ou cânone: “(Latim  
canon, do grego kanon: regra) 1. Conjunto de normas ou regras lógicas, morais ou estéticas: 
“Entendo por cânon o conjunto dos princípios a priori para o uso legítimo de certas faculdades de 
conhecer em geral. Assim, a lógica geral, em sua parte analítica, é um cânon para a razão em geral” 
(Kant). 2. [...].” in JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia, 5. ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p. 38. 
141 SMITH, Adam. Op. cit.,  2012, p. 1045-1049.   
142 Apenas buscando certa precisão, tendo em vista que Adam Smith utilizou o termo axioma, por tal 
entende-se: “(lat. E grego axioma: valor) 1. Preposição evidente em si mesma e indemonstrável. 2. 
Pressuposto em um sistema, ocorrendo sempre como premissa ou como ponto de partida para a 
demonstração de algo. Na exposição de um sistema, especialmente na matemática, um axioma é 
uma proposição de partida, indemonstrável, mas que decidimos considerar como verdadeira porque 
parece evidente. Ex.: o todo é maior do que as partes; duas quantidades iguais a uma terceira são 
iguais entre si.” in JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia, 5. ed. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p. 23-24. 
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 IV – os custos da imposição e arrecadação dos tributos devem ser mínimos. 

 

A esses princípios, inferindo-se dos próprios ensinamentos de Adam Smith, 

modernamente, é explicitado um quinto, qual seja:  

 

  V – os tributos devem ser, não só simples e práticos, mas também, 

internacionalmente competitivos. 

 

Lendo-se e analisando-se o Livro IV, Sistemas de Economia Política, e seus 

nove capítulos, bem como o próprio Livro V, Da Receita do Soberano ou da 

República, ambos igualmente compõem a obra A Riqueza das Nações143, de 1776, 

tratam com bastante clareza e profundidade sobre o comércio exterior e de seus 

efeitos econômicos e tributário-fiscal-financeiros. Daí, infere-se, de plano, esse 

quinto princípio tributário ou axioma implícito nos ensinamentos de Adam Smith144, 

ou seja, que os tributos têm que ser internacionalmente competitivos.145   

Tendo todos os países que negociar internacionalmente, visando obter divisas 

e manter suas respectivas economias prósperas, numa economia globalizada e 

interdependente, é crucial um sistema tributário justo e que não gere distorções.146 

Levando-se em consideração essa perspectiva de ideias e de princípios que 

norteiam os sistemas tributários em todo o mundo, portanto, implícitos no sistema 

tributário brasileiro, é que se entende como eles são os balizadores, as diretrizes 

básicas, os princípios pelos quais devam ser analisados e investigados o sistema e 

os tributos brasileiros, na busca da efetivação da justiça fiscal. 

Tais cânones, axiomas ou princípios da tributação são a origem dos princípios 

jurídicos aplicados à tributação ou são seus substratos, pois são verdades básicas e 

iniciais que orientam o sistema tributário nacional. Bernardo Ribeiro de Moraes147 

                                                           
143 Em inglês:The Wealth of Nations – Book IV: Of Systems of Political Economy and Book V: Of the 
Revenue of the Sovereign or Commonwealth. In: SMITH, Adam. Op. cit., 2000. 
144 A análise pode ser feita na própria obra: SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Tradução de 
Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice Ostrensky. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012; ou in: 
SMITH, Adam. Id., ibid., 2000. 
145 Em inglês: “Taxes should be competitive internationally”.( WILLIAMS, David W.; MORSE, Geoffrey. 
Davies. Principles of Tax Law. 4th. edlition. London: Sweet & Maxwell, 2000, p. 5). 
146 Basta analisar as várias espécies de distorções causadas pelas chamadas contribuições ao PIS e 
à COFINS, dentre elas as distorções nas cadeias produtivas, nos preços finais dos bens, tanto para 
os contribuintes de fato, quanto para os contribuintes de direito, dentre outros imbróglios jurídicos. 
147 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 
1995, p 83.  
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assevera que os princípios são as verdades tidas como iniciais, fundadas, 

reconhecidas como verdadeiras148, tendo por referência a ideia do Direito. Daí, a 

doutrina conceituar esses princípios jurídicos como regras básicas, fundamentais, 

que servem de pressuposto a outras normas jurídicas. Princípios, assinala Georges 

Ripert, é a noção primeira que comanda um conjunto de regras. Princípio, no dizer 

de Paulo de Barros Carvalho, “são linhas diretivas que informam e iluminam a 

compreensão de segmentos normativos, imprimindo-lhes um caráter de unidade 

relativa e servindo de fator de agregação num dado feixe de normas.” Portanto, os 

princípios são proposições que orientam as formulações jurídicas, valendo para todo 

o Direito. 

Ainda sobre princípios, Hugo de Brito Machado já dizia ser o “princípio uma 

norma dotada de grande abrangência, vale dizer, de universalidade, e de 

perenidade, os princípios jurídicos constituem, por isso mesmo, a estrutura do 

sistema jurídico. São os princípios jurídicos os vetores do sistema.”149 Já Paulo 

Bonavides diz que os princípios são as normas-chaves de todo o sistema jurídico e 

que, na época do pós-positivismo, são o oxigênio das Constituições e que, graças a 

eles, os sistemas constitucionais gracejam a unidade de sentido.150 

Os tributaristas alemães Klaus Tipke e Joachim Lang ressaltam a importância 

da racionalidade econômica da tributação, de valorações ajustadas ao caso para 

desenvolver um sistema jurídico “justo, aceito em geral pela comunidade jurídica, ou 

seja, valorações que por um lado dão expressão ao consenso ético-jurídico da 

comunidade jurídica e por outro são ajustadas à lógica material do objeto do 

regramento, por isso referidas ou adequadas” à respectiva situação, ou ao caso. 

Neste sentido, quanto à racionalidade econômica da tributação, vale analisar o que 

dizem esses doutrinadores alemães: 

                                                           
148 Por entender que seriam verdades iniciais, talvez por isso, Adam Smith tenha preferido utilizar o 
termo axioma. 
149  MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de 1988. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 11.  
150 Após referir-se a Canotilho, e citando Agostín Gordillo, diz Paulo Bonavides: “Centro dos critérios 
valorativos da Constituição, o princípio ostenta aquela ´idoneidade normativa irradiante´, referida por 
Canotilho. Mas tornemos a Gordillo: “Diremos então que os princípios de Direito Público contidos na 
Constituição são normas jurídicas; mas não só isso, enquanto a norma é um marco dentro do qual 
existe certa liberdade, o princípio tem substância integral [...]. A norma é limite, o princípio é limite e 
conteúdo [...]. O princípio estabelece uma direção estimativa, em sentido axiológico, de valoração, de 
espírito [...]. O princípio exige que tanto a lei como o ato administrativo lhe respeitem os limites e que 
além do mais tenham o seu mesmo conteúdo, sigam a mesma direção, realizem o seu mesmo 
espírito.” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed., 2. tiragem. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1998, p. 257-259). 
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Quanto ao objeto da regulamentação econômica da tributação a 
racionalidade econômica é um fator significativo da justiça do caso 
concreto (Sachgerechtigkeit). O caos tributário indica que formas 
impositivas economicamente desarrazoadas são também quase 
sempre injustas. Nessa conformidade não deveriam as valorações 
jurídicas fechar-se aos conhecimentos adquiridos das ciências 
econômicas em parte ‘neutros’ (wertfrei), mas sim ter presentes 
mecanismos econômicos de ação e modos naturais de 
comportamento do homo oeconomicus. Daí a importância da 
cooperação interdisciplinar das ciências tributárias para o 
conhecimento da racionalidade econômica do Direito Tributário.151   

 

No mesmo sentido, Thomas Piketty expressa que para as Ciências Sociais, a 

fim de que ocorram progressos importantes em áreas fundamentais é preciso 

mobilizar métodos e abordagens de várias disciplinas, por isso devem ser, sempre 

que possível, abordadas e tratadas conjuntamente, frisando que a economia não 

deveria ter buscado se separar das Ciências Sociais.152 

O primeiro princípio tributário, conforme Adam Smith, que de forma sintética 

diz que “as pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza” 

(people should contribute taxes in proportion to their incomes and wealth) em sua 

forma original, precisamente como se encontra na obra A Riqueza das Nações 

(1776), diz: 

   

É necessário que os súditos de todos os Estados contribuam o 
mais possível para a conservação do governo, 
proporcionalmente às suas respectivas capacidades, isto é, em 
proporção ao rendimento que cada um usufrui sob a proteção do 
Estado.153 

 

                                                           
151 TIPKE, Klaus e LANG, Joachim. Direito Tributário (Steuerrecht). Vol. I. 18. ed. Tradução da 18. 
edição alemã de Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p. 170. 
152 Piketty defende essa idéia observando que: “na realidade, a economia jamais deveria ter tentado 
se separar das outras ciências sociais; não há como avançar sem saber o que se passa nas outras 
áreas. Coletivamente, o conhecimento das ciências sociais é demasiado pobre para que se perca 
tempo com picuinhas, pequenas disputas de território sobre quem deve estudar o quê. Para fazer 
progressos importantes nas questões fundamentais, como a dinâmica histórica da distribuição da 
riqueza e da estrutura das classes sociais, é preciso proceder com pragmatismo e mobilizar métodos 
e abordagens de várias disciplinas: dos historiadores, sociólogos e cientistas políticos, bem como dos 
economistas. É preciso partir de questões de fundo e tentar respondê-las; as querelas de território 
são secundárias.” (PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de 
Bolle. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 39). 
153 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1.046.  
Em inglês: The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as 
nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which 
they respectively enjoy under the protection of the state. [Equality] (SMITH, Adam. Op. cit., 2000, p. 
888). 
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O segundo princípio tributário conforme Adam Smith, que de forma sintética 

diz que “os tributos devem ser certos e não arbitrários” [taxes should be certain, not 

arbitrary] em sua forma original, como se encontra na obra A Riqueza das Nações: 

 

É preciso que o tributo que todo indivíduo está obrigado a pagar seja 
fixo, e não arbitrário. A data de pagamento, o modo de pagamento, a 
quantidade a ser recolhida devem ser claros e evidentes [precisos] 
para o contribuinte, bem como para qualquer outra pessoa. Caso 
contrário, toda pessoa sujeita ao imposto fica, em maior ou menor 
grau, à mercê do coletor [fisco, autoridade fiscal], que pode ou 
aumentar o imposto [tributo] de um contribuinte que odeie, ou 
extorquir, mediante a ameaça de aumentar o imposto [tributo], algum 
presente ou alguma gratificação para si mesmo.154 

 

O terceiro princípio tributário conforme Adam Smith, que, de forma sintética, 

diz que “os tributos devem ser cobrados da forma mais conveniente, prática e 

simples” [taxes should be levied in the most convenient way] em sua versão original, 

como na obra A Riqueza das Nações: 

 

É necessário que todos os impostos sejam arrecadados na data e do 
modo em que provavelmente forem mais convenientes para o 
contribuinte.155  

 

O quarto princípio tributário segundo Adam Smith, que, de forma sintética, 

entende-se que “os custos de imposição e arrecadação dos tributos devem ser 

mínimos” [the costs of imposing and collecting taxes should be kept minimal] em sua 

versão original, na obra traduzida para o português, diz: 

 

É necessário que todo imposto [tributo] seja planejado [instituído ou 
concebido] de modo que as pessoas paguem ou desembolsem o 
mínimo possível além do que se recolhe ao tesouro público do Estado. 
Há quatro meios pelos quais as pessoas pagam ou desembolsam 
muito mais do que é recolhido aos cofres públicos.156  

                                                           
154 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1.047. Em inglês: The tax which each individual is bound to pay 
ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be 
paid, ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other person. Where it is otherwise, 
every person subject to the tax is put more or less in the power of the tax-gatherer, who can either 
aggravate the tax upon any obnoxious contributor, or extort, by the terror of such aggravation, some 
present or perquisite to himself. [Certainty]. (SMITH, Adam. Op. cit., 2000, p. 888-889).      
155 SMITH, Adam. Id., Ibid., 2012, p. 1.047. Em inglês: Every tax ought to be levied at the time, or in 
the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. [Convenience of 
payment] (SMITH, Adam. Id., ibid., 2000, p. 889).   
156 SMITH, Adam. Id., ibid., 2012, p. 1.047-1048. Em inglês: Every tax ought to be so contrived as 
both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what 
it brings into the public treasury of the state. A tax may either take out or keep out of the pockets of the 



 

 63  

 

 

Quanto à parte final deste quarto princípio tributário posto por Adam Smith, 

referente aos quatro meios pelos quais as pessoas, sujeitos passivos tributários, 

pagam ou desembolsam muito mais do que é recolhido aos cofres públicos, ou seja, 

as hipóteses em que os custos de imposição e arrecadação dos tributos são 

elevados, violando os parâmetros de razoabilidade, serão tratadas nos tópicos 

[5.1.4], [5.1.4.1], [5.1.4.2] e [5.1.4.3]. 

Por fim, o quinto princípio tributário que se infere da obra de Adam Smith, A 

Riqueza das Nações, de 1776, que, de forma sintética, diz que “os tributos devem 

ser internacionalmente competitivos” [taxes should be competitive internationally] em 

sua forma explicitada e posta por Geoffrey Morse e por David Williams,157 

expressam que: 

 

To this [four axioms] we must add a modern canon: taxes should be 
both convenient and competitive internationally. We are a trading 
nation, and we trade in a global economy.158 

 

Portanto, serão analisados esses princípios, essenciais para o regular 

funcionamento de um sistema tributário, bem como princípios deles decorrentes. 

Investigaremos e verificaremos se o sistema tributário brasileiro atende ou não a tais 

axiomas, buscando, quando pertinente, fazer a demonstração por meio de análise 

de casos ou de exemplos.  

A seguir, visando uma melhor contextualização, será feita breve abordagem 

sobre a vida e obra de Adam Smith e far-se-ão considerações sobre os quatro 

grandes princípios, axiomas ou cânones por ele postos em sua obra A Riqueza das 

Nações159 (The Wealth of Nations), que, sintetizando e concluindo, são: (i) as 

pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza; (ii) os tributos 

devem ser certos e não arbitrários; (iii) os tributos devem ser cobrados da forma 

mais conveniente, prática e simples; (iv) Os custos da imposição e arrecadação dos 

                                                                                                                                                                                     

people a great deal more than it brings into the public treasury, in the four following ways. [Economy in 
collection] (SMITH, Adam. Op. cit., 2000, p. 889).  
157 WILLIAMS, David W.; MORSE, Geoffrey. Davies. Principles of Tax Law. 4th. edlition. London: 
Sweet & Maxwell, 2000. Tradução livre: A esses (quatro axiomas ou princípios) nós devemos 
adcionar um princípio moderno: tributos devem ter ambas as qualidades, devem ser simples ou 
práticoss e internacionalmente competitivos. Nós somos uma nação comercial (referindo-se ao Reino 
Unido) e nós comercializamos numa economia globalizada.  
158 Id., Ibid., p. 6. 
159 SMITH, Adam. Op. cit., 2012.  
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tributos devem ser mínimos. Bem como, sobre o quinto que foi adicionado 

contemporaneamente, ou seja: (v) os tributos têm que ser não só simples e práticos 

mas também internacionalmente competitivos. 

 

5.1 Adam Smith (1723-1790): Economia e Tributação 

 

Adam Smith,160 em sua obra A Riqueza das Nações161 (The Wealth of 

Nations), liga interesse próprio a bem-estar social. Contudo, apesar de seguido por 

pensadores liberais, o próprio Smith reconhecia as limitações do mercado e admitia 

que serviços públicos e educação para os menos favorecidos fossem pagos pela 

tributação geral, ou seja, pelas receitas provenientes de impostos. 

 Embora Adam Smith seja mais conhecido como economista, pela notável 

obra Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações162, foi 

ele um notável filósofo moral, publicando, com grande repercussão, em 1759, o seu 

primeiro trabalho, a obra intitulada Teoria dos Sentimentos Morais.163 

  Adam Smith nasceu na Escócia,164 Reino Unido, em 5 de junho de 1723. Fez 

parte de um círculo de intelectuais que incluía o filósofo David Hume, com quem 

                                                           
160 “Scottish economist and philosopher. He is regarded by many as the founder of modern 
economics, and his work marks a significant turning-point in the breakdown of mercantilism and the 
spread of laissez-faire ideas. Smith retired from academic life to write his Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations (1776), establishing theories of labour, distribution, wages, prices, 
and money, and advocating free trade and minimal state interference in economic matters. His work 
was highly influential in terms not only of economic but also of political theory in the following century.”  
(PEARSALL, Judy and TRUMBLE, Bill. Edited by The Oxford English Reference Dictionary. 2nd 
edition. New York: Oxford University Press, 1996). 
161 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Tradução de Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice 
Ostrensky. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. 
162 O título inicial da obra em inglês: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 
163 A obra The Theory of Moral Sentiments [Teoria dos Sentimentos Morais], publicada em 1759, pois 
Adam Smith era professor da cadeira de Moral Philosophy [Filosofia Moral] da Universidade de 
Glasgow, na Escócia.    
164 A Escócia, que faz parte do Reino Unido [United Kingdom – UK], sendo uma região onde se 
entende que o sistema jurídico filia-se predominantemente à família Romano-Germânica, chamado de 
Civil Law pelos autores do sistema da Common Law, apesar de ter vários institutos peculiares à 
Common Law; diz-se, portanto, que o Direito da Escócia é um Civil Law misto. Reino Unido significa e 
engloba a Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda do Norte e as Ilhas de Scilly. Entretanto, segue forte o 
processo de restituição de autonomia à Escócia, por meio do denominado Scotland Bill e atos 
normativos posteriores. O Reino Unido tem uma estrutura constitucional mais assemelhada a um 
Estado unitário do que de uma Federação. Desde 1707, com o Ato de União [Act of Union with 
Scotland 1707] da Escócia ao Reino Unido, o Legislativo e o Executivo do país foram concentrados 
no Parlamento de Westminster [Westminster Parliament, como é conhecido o parlamento britânico, 
localizado no bairro central de Londres, denominado Westminster, às margens do Rio Tâmisa] e a 
sede do Governo em Londres. Apesar de o plebiscito ocorrido em 2014 sobre a eventual 
independência da Escócia em relação ao Reino Unido ter por resultado a sua permanência no Reino 
Unido, essa região obteve ainda mais poderes e autonomia. 
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manteve amizade por toda a vida, Samuel Johnson, Edward Gibbon e Benjamin 

Franklin, que o auxíliou nas pesquisas para elaboração da obra A Riqueza das 

Nações.165  

  Em 1764, Adam Smith desligou-se da universidade e realizou uma viagem de 

três anos pelo continente europeu, sendo que, na França, encontrou-se com os 

filósofos Voltaire e D’Alembert e o financista Jacques Necker, além de fazer contato 

com o grupo de economistas conhecidos como Fisiocratas166, dentre eles, François 

Quesnay e Jacques Turgot, daí originando-se o termo laissez-faire.167 

  Adam Smith, em seus últimos anos de vida, trabalhou como comissário da 

aduana britânica em Edimburgo enquanto dedicava seu tempo para as sucessivas 

revisões e atualizações de suas obras, dentre elas A Riqueza das Nações [The 

Wealth of Nations], sendo que esta última obra, na edição de 1784, perticularmente, 

sofreu a sua maior ampliação.168   

  A genialidade de Adam Smith na obra A Riqueza das Nações, publicada pela 

primeira vez em 1776, é comprovada também ao tratar de princípios tributários, 

falando detalhadamente de pilares do Direito Tributário, reconhecendo a importância 

da tributação para a vida numa sociedade politicamente organizanda e para 

viabilização dos Estados soberanos e ainda da importância dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, inclusive os econômicos, sendo, agora no século XXI, a 

importância do Direito Tributário e da realização da justiça fiscal ressaltada por 

Thomas Piketty, conforme se verifica: 

 

O imposto [tributo] não é uma questão apenas técnica, mas 
eminentemente política e filosófica, e sem dúvida a mais importante de 
todas. Sem impostos, a sociedade não pode ter um destino comum e 
a ação coletiva é impossível. Sempre foi assim. No cerne de cada 
transformação política importante, encontramos uma revolução fiscal. 
O Antigo Regime desapareceu quando as assembleias revolucionárias 
votaram pela abolição dos privilégios fiscais da nobreza e do clero, 
instituindo um regime fiscal universal e moderno. A Revolução 
Americana nasceu da vontade dos súditos nas colônias britânicas de 
fixar seus próprios tributos e tomar o destino nas próprias mãos (“No 
taxation without representation”). Os contextos mudaram nos dois 

                                                           
165 SMITH, Adam. Op. cit., 2000, p. 5. 
166 Em inglês: Physiocrats. A Fisiocracia foi Escola de pensamento econômico em voga na França no 
século XVIII, tendo justamente François Quesnay (1694-1774) seu principal representante, que 
sustentava ser a terra a única verdadeira fonte de riqueza, e defendia o liberalismo econômico. 
167 SMITH, Adam. Op. cit., 2000, p. 5. 
168 Segundo informa Edwin Cannan, da London School of Economics, em 1904, na edição da obra de 
Adam Smith SMITH, Adam. The Wealth of Nations. Introduction by Robert Reich. New York: The 
Modern Library, 2000, p. 6. 
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últimos séculos, mas o desafio essencial permanece o mesmo: fazer 
com que os cidadãos possam escolher soberana e democraticamente 
os recursos que desejam dedicar aos projetos comuns: educação, 
saúde, aposentadoria, desigualdade, emprego, desenvolvimento 
sustentável etc. É claro que a forma concreta assumida pelos 
impostos [tributos] em todas as sociedades está no cerne do confronto 
político. Trata-se de criar um consenso sobre o que deve ser pago a 
quem e em nome de que quais princípios. Isso não é tarefa fácil, tanto 
que há uma grande divergência em várias dimensões, a começar, é 
claro, pela renda e pelo capital.[...] – felizmente a correlação entre as 
duas fontes de riqueza jamais é perfeita. As visões sobre o sistema 
fiscal ideal podem, da mesma maneira, variar bastante.169  

 

  Adam Smith achava os mercados cruciais para uma sociedade justa, pois 

para ele, com liberdade de compra e venda, usufruía-se de “liberdade natural”.170 

  A noção de A. Smith de interesse pessoal não era maldosa, pois ele viu nos 

homens uma tendência para a “barganha e o escambo” e de se superar. Assim, a 

seu ver, as pessoas eram “criaturas sociais que agiam com controle moral e usavam 

de lisura ao concorrer”.171 

  Lembra-se que, na opinião de Adam Smith, o governo tinha um papel 

importante, cuidando da defesa, da justiça e de certos bens públicos que os 

mercados privados dificilmente forneceriam. Por esses bens públicos entendem-se: 

 

Até numa economia de mercado que funcione bem, há áreas em que 
os mercados falham. Um exemplo importante de falha de mercado é o 
fornecimento de bens públicos – bens que são gratuitos para todos ou 
podem ser usados mesmo por quem não paga por eles. É difícil uma 
empresa privada ou uma pessoa ter lucro ao fornecer esses bens, 
entre os quais está a defesa nacional. Esse problema, chamado 
‘carona’ (em que os consumidores aproveitam os produtos sem pagar 
por eles) implica a inxistência do incentivo ao lucro. Todavia, existe 
uma demanda por esses bens, e, já que os mercados privados não 
conseguem satisfazê-la, os bens públicos são em geral fornecidos 
pelo governo e pagos com impostos [tributos]. 
[...] 
Os bens públicos têm dois traços característicos que os fazem não ser 
fornecidos pelo mercado: a não exclusividade, pois é difícil impedir as 
pessoas que não pagam por eles de usá-los; e a não rivalidade, pois o 
seu consumo por uma pessoa não reduz a capacidade das outras 
pessoas de consumi-lo. Um exemplo clássico é a iluminação pública; 
seria quase impossível impedir os não pagadores de aproveitá-la, e o 

                                                           
169 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 480. 
170 KISHTAINY, Niall (Editor Consultor). O Livro da Economia. Tradução Carlos S. Mendes Rosa. São 
Paulo: Globo, 2013, p. 56.  
171 Id., ibid., p. 56-57. 
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uso que um indivíduo faça dela não impede que os outros também 
dela se beneficiem. 
[...] Os bens intangíveis, como o conhecimento e as descobertas têm 
as características da não exclusividade e da não rivalidade e, portanto, 
correm o risco de não ser fornecidos pelo mercado. Isso poderia 
desestimular a criação de novas tecnologias, se não fossem 
protegidas de algum modo. Assim, os países fizeram leis para 
conceder patentes, direitos reservados e marcas registradas, 
protegendo os ganhos obtidos com conhecimento e invenções. A 
maioria dos economistas reconhece que o governo tem a 
responsabilidade de fornecer bens públicos, mas prossegue o debate 
sobre o alcance dessa responsabilidade.172   

  

  Dessa forma, lembra-se que Adam Smith, apesar de defensor do livre 

mercado, admitiu, por exemplo, que cabia ao Estado “fornecer bens públicos, cuja 

produção não seria lucrativa para indivíduos ou empresas”.173 

 Tem-se uma noção da atualidade dos ensinamentos de Adam Smith e de 

seus princípios tributários, com base no que disse John Kenneth Galbraith, quando 

indagado se as teorias que defendiam a intervenção do Estado na economia 

estariam ultrapassadas, respondendo ele que “a tese central que Keynes defendeu – 

a de que a economia requer a influência estabilizadora do Estado – continua intacta. 

Os governantes que desprezam essa idéia serão inexoravelmente punidos. Ainda 

vivemos na Era de Keynes, tanto quanto na Era de Adam Smith”.174 Por 

conseguinte, tudo depende de bom senso, da forma como o Estado interfere na 

economia, de consistente e fundamentada interpretação e aplicação de princípios 

tributários, inclusive e especialmente daqueles postos por Adam Smith na obra A 

Riqueza das Nações.175  

 

 

 

 

 

                                                           
172 KISHTAINY, Niall (Editor Consultor).  Op. cit., 2013, p. 46-47. 
173 Id., ibid., p. 47. 
174 GALBRAITH, John Kenneth. Entrevista dada a Carlos Graieb. Revista Veja. Páginas Amarelas. 
São Paulo: Editora Abril, n. 1.884, 15 dez. 2004, p. 13. 
175 Reconhece-se que uma só escola ou teoria econômica seja totalmente insuficiente para explicar, 
sistematizar e expor os fenômenos juspolítico-tributário-econômicos que influenciam o Direito 
Tributário, reconhecendo-se que as teorias do liberalismo econômico, em muitas situações, são 
adotadas atualmente. Dessa forma, a respeito do liberalismo econômico, apesar das respectivas 
atualizações, não se pode esquecer dos clássicos ensinamentos de Adam Smith (1723-1790) no 
âmbito da tributação. 
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5.1.1 Primeiro Princípio Tributário Conforme ADAM SMITH: 

“As pessoas devem pagar tributos na proporção de 
sua renda e riqueza”  
[People should contribute taxes in proportion to their 
incomes and wealth]. 

 
 Disse Adam Smith que seria necessário que os súditos de todos os Estados 

soberanos e territórios contribuíssem com o máximo possível para a conservação do 

governo, proporcionalmente às suas respectivas capacidades, isto é, em proporcão 

ao rendimento que cada um usufrui sob a proteção do Estado, acrescentando ele 

que “é na observação ou negligência dessa máxima que consiste a chamada 

igualdade ou desigualdade”176 de tributos.   

 O escocês Smith fala também da importância de considerar todas as bases 

de incidência tributárias, pois a redução, exclusão, delimitação ou concentração de 

incidência tributária, que recaia apenas sobre uma das fontes, causam 

desigualdades, ou seja, diz ele que quando a tributação só incide sobre as rendas, 

ou somente sobre lucros ou basicamente sobre salários, levaria à desigualdade, pois 

seriam justamente a renda, os lucros e os salários as três realidades fáticas, 

segundo ele, fontes ou substratos econômicos, sobre as quais deveriam incidir a 

tributação177, assegurando a igualdade.   Por fim, observa Adam Smith que, em 

poucas oportunidades, enfatiza essa espécie de desigualdade, uma vez que, 

geralmente, limita suas observações à desigualdade provocada pela incidência 

desigual de um tributo específico. 

 Portanto, infere-se aqui a preocupação de Adam Smith, preponderantemente, 

com os princípios da capacidade contributiva,178 da igualdade tributária,179 e da 

solidariedade fiscal.180  

                                                           
176 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1046. 
177 Id., ibid., 2012, p. 1045-1046.  
178 No Brasil, o princípio da capacidade contributiva está constitucionalizado, no art. 145, parágrafo 1º, 
da Constituição de 1988. Está expresso: “Art. 145. [...] §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.” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 
jun. 2015. O mesmo texto em inglês: “Article 145. [...] Paragraph 1 - Whenever possible, taxes shall 
have an individual character and shall be graded according to the economic capacity of the taxpayer, 
and the tax administration may, especially to confer effectiveness upon such objectives, with due 
respect to individual rights and under the terms of the law, identify the property, the incomes and the 
economic activities of the taxpayer.” BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the Federative 
Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, 
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55..11..11..11  PPrriinnccííppiioo  ddaa  iigguuaallddaaddee 

 

Observa-se inicialmente que, no âmbito mundial, há neste momento uma 

tendência de crescimento da desigualdade, sendo relevante e imprescindível o papel 

do Direito Tributário na redução dessa desigualdade de riqueza, hoje predominante, 

sendo aqui utilizado trecho de Piketty para ilustrar essa situação fática: 

 

Resumindo, o fato de a concentração da apropriação do capital neste 
início de século XXI ser sensivelmente menor nos países europeus do 
que foi na Belle Époque é em grande parte a consequência de uma 
combinação de acontecimentos acidentais (os choques dos anos 
1914-1945) [Grandes Guerras Mundiais] e de instituições específicas, 
em particular no campo do direito fiscal sobre o capital e suas rendas. 
Se essas instituições forem comprometidas em definitivo, existe um 
grande risco de ressurgirem desigualdades de riqueza próximas 
daquelas observadas no passado, ou até superiores sob certas 
condições. Nada é certo nesse campo. Para ir mais longe, é agora 
necessário estudar mais diretamente a dinâmica da herança e depois 
a dinâmica mundial das riquezas. Contudo, uma conclusão clara surge 
desde agora: é ilusório pensar que existem, na estrutura de 
crescimento moderno, ou nas leis da economia de mercado, forças de 

                                                                                                                                                                                     

Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 
2002. 
179 No Brasil, o princípio da igualdade contributiva está constitucionalizado no art. 150, inciso II, da 
Constituição de 1988.Está expresso: “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;”  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015. O 
mesmo texto em inglês: “Article 150. Without prejudice to any other guarantees ensured to the 
taxpayers, the Union, the states, the Federal District and the municipalities are forbidden to: […] II - 
institute unequal treatment for taxpayers who are in an equivalent situation, it being forbidden to 
establish any distinction by reason of professional occupation or function performed by them, 
independently of the juridical designation of their incomes, titles or rights;” BRASIL. Constituição 
(1988). Constitution of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, 
Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002. 
180 No Brasil, o princípio da solidariedade contributiva está constitucionalizado no art. 3º, inciso I, da 
Constituição de 1988. Está expresso: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...]; III - erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;”  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015. O 
mesmo texto em inglês: Article 3. The fundamental objectives of the Federative Republic of Brazil 
are: I - to build a free, just and solidary society; […] III - to eradicate poverty and substandard living 
conditions and to reduce social and regional inequalities;  BRASIL. Constituição (1988). Constitution 
of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz 
Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de 
Edições Técnicas, 2002.  
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convergência que conduzam naturalmente a uma redução da 
desigualdade da riqueza ou uma estabilização harmoniosa.181 

 
No Brasil, o princípio da igualdade tributária está constitucionalizado no art. 

150, inciso II, da Constituição Federal de 1988, onde se vê expressamente que: 

 

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;182  

 

  O Professor Geraldo Ataliba com objetividade disse que “o princípio da 

isonomia só pode ser compreendido em toda sua dimensão e significado, 

juntamente com o princípio da legalidade.183”  

Verifica-se que o princípio da isonomia, além do inciso II do art. 150 da 

Constituição de 1988, encontra-se também no caput do art. 5º, da Constituição, 

sendo apresentado de forma genérica, posto que, no plano doutrinário, segundo 

Eduardo Sabbag, a isonomia se apresenta sob dois aspectos: 

(a) A igualdade perante a lei, que aproxima a isonomia da legalidade. 
Nesse caso, a igualdade não visa regulamentar uma situação em 
face dos aspectos pessoais, subjetivos dos indivíduos envolvidos e, 
sim, assegurar-se da aplicação lógica e estritamente formal da 
hipótese descrita na norma jurídica. [...] Na igualdade perante a lei, 
verificar-se-á tão somente se a lei está sendo cumprida, no plano 
formal, de maneira uniforme para todos os cidadãos a que se dirige. 

(b) A igualdade na lei (ou através da lei), voltada ao legislador, se 
propõe à prática da igualdade material, ou seja, tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas 

                                                           
181 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 367. 
182 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015). O 
mesmo texto em inglês: “Article 150. Without prejudice to any other guarantees ensured to the 
taxpayers, the Union, the states, the Federal District and the municipalities are forbidden to: […] II - 
institute unequal treatment for taxpayers who are in an equivalent situation, it being forbidden to 
establish any distinction by reason of professional occupation or function performed by them, 
independently of the juridical designation of their incomes, titles or rights;” (BRASIL. Constituição 
(1988). Constitution of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, 
Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002). 
183 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: RT, 1985, p. 133. 
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desigualdades. A isonomia sob esse aspecto se mostra como a 
paridade entre pessoas diante de situações semelhantes ou, no caso 
de situações distintas, com a disparidade dos indivíduos. [...] Vale 
dizer que esta dimensão da igualdade mostra-se como cláusula geral 
de proibição do arbítrio, obstaculizando ao legislador a adoção de 
critérios casuísticos e opções políticas no tratamento normativo das 
situações equivalentes, que o levem a promover discriminações 
gratuitas e artificiais.184 

Ressalta-se, entretanto, no que tange à aplicação do princípio da isonomia no 

Direito Tributário, este se encontra inserido no art. 150, II, da Constituição de 1988, 

conforme supratranscrito. 

Portanto, verifica-se que o princípio da igualdade tributária consiste em tratar 

igualmente quem é igual e desigualmente quem é desigual, na proporção das 

desigualdades havidas. Esse é um verdadeiro princípio, pois pode ser objeto de 

ponderação, permitindo, por exemplo, a concessão de uma isenção que beneficie 

empresas, para que essas se instalem em regiões menos desenvolvidas, tudo para 

garantir um objetivo traçado pela própria Carta Política de 1988, qual seja, estimular 

o desenvolvimento equilibrado entre as diversas regiões do país, de acordo com o 

art. 3º, III, da Constituição de 1988.  

  O princípio da isonomia tem relação umbilical com o princípio da 

progressividade, pois no âmbito do Direito Tributário se manifestam como 

instrumentos de redistribuição de riqueza, uma vez que as alíquotas crescem à 

medida que há um alargamento da base de cálculo. Ambos também se relacionam 

com o princípio da capacidade contributiva, o qual se concretiza quando se onera 

mais gravosamente aquele indivíduo que possui uma riqueza tributável maior. 

  A busca pela igualdade fiscal ganhou guarida ainda na Carta de 1946, com a 

previsão do art. 202, que teve seu texto reforçado na atual Constituição Federal de 

1988, no art. 145, § 1º, para enfatizar o caráter pessoal dos tributos, sempre que 

possível, e a graduação conforme a capacidade econômica, a fim de que se possa 

alcançar um Estado pluralista e democrático de direito. 

 Com base no princípio da igualdade de capacidade contributiva é que se 

entende que imposto progressivo não fere o princípio da igualdade; na verdade, o 

realiza com absoluta adequação. A igualdade consiste, nos casos de tributo 

progressivo, na proporcionalidade da incidência em relação à capacidade 

                                                           
184 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 136-137. 
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contributiva, em função da utilidade marginal da riqueza. O importante é saber como 

será válida essa discriminação, essa diferença de tratamento, como o discrímen será 

utilizado para dar efetividade ao princípio da igualdade tributária.  

A título ilustrativo, entende-se também que atende ao princípio da igualdade 

tributária, o tratamento fiscal favorecido para as empresas de médio e pequeno 

porte, bem como para o microempreendedores individuais, pois há previsão desse 

discrímen no art. 170, IX, e 179 da Constituição de 1988. Portanto, nem a Lei 

Complementar nº 123 de 2006 nem a Lei Complementar nº 128 de 2008, que 

respectivamente instituíram o mencionado tratamento diferenciado, ferem o princípio 

constitucional da igualdade, pois o discrímen tem fundamento constitucional de 

validade e atendem aos fundamentos lógicos de busca de justiça fiscal.   185 

 

55..11..11..22  PPrriinnccííppiioo  ddaa  ccaappaacciiddaaddee  ccoonnttrriibbuuttiivvaa 

 

No Brasil, o princípio da capacidade contributiva está constitucionalizado no 

art. 145, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, onde está expresso: 

 

Art. 145. [...] §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.186 

 

Sabe-se que a combinação dos conceitos de contrato social e de direitos dos 

cidadãos auxilia a criar a estrutura de uma sociedade justa, crucial para a social-

                                                           
185 A título ilustrativo, entende-se também que atende ao princípio da igualdade tributária, o 
tratamento fiscal favorecido para as empresas de médio e pequeno porte, bem como para o 
microempreendedores individuais, pois há previsão desse discrímen no art. 170, IX, e 179 da 
Constituição de 1988. Portanto, nem a Lei Complementar nº 123 de 2006 nem a Lei Complementar nº 
128 de 2008, que respectivamente instituíram o mencionado tratamento diferenciado, ferem o 
princípio constitucional da igualdade, pois o discrímen tem fundamento constitucional de validade e 
atendem aos fundamentos lógicos de busca de justiça fiscal. Os fundamentos constitucionais de 
validade dessas normas encontram-se nos seguintes dispositivos constitucionais 
186 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015). O 
mesmo texto em inglês: “Article 145. [...] Paragraph 1 - Whenever possible, taxes shall have an 
individual character and shall be graded according to the economic capacity of the taxpayer, and the 
tax administration may, especially to confer effectiveness upon such objectives, with due respect to 
individual rights and under the terms of the law, identify the property, the incomes and the economic 
activities of the taxpayer.” (BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the Federative Republic of 
Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares 
de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002). 
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democracia e fundamentam a formação de um Estado com perfil pluralista e social-

democrático. Dessa forma, a social-democracia rejeita o libertarismo187, buscando a 

liberdade igual para todos, na busca de eliminar as desigualdades injustas. Assim, 

na concepção de social-democracia, o Estado deve intervir para assegurar 

oportunidades iguais e amenizar as desigualdades mais flagrantes do livre mercado, 

intervindo geral e especialmente nas áreas educacionais, de saúde, previdenciária, 

de assistência social, aumentando e buscando um nivelamento nas oportunidades 

de vida dos cidadãos. 

Entende-se que a social-democracia é ainda uma variedade do Liberalismo 

político,188 pois os sociais-democratas aceitam que ocorram desigualdades; contudo, 

o Estado social-democrata busca assegurar igualdade de oportunidades, não de 

resultados. Portanto, é mais caro o financiamento do Estado social-democrata que o 

do Estado minimalista do libertarismo, devendo, por conseguinte, os recursos para 

financiar o Estado social-democrata serem provenientes de uma tributação mais 

elevada para os mais abastados, a chamada tributação progressiva.  

Nesse sentido explica Thomas Piketty que a tributação progressiva de certa 

forma exprime “um compromisso ideal entre justiça social e liberdade individual”, na 

busca da redução das desigualdades sociais, conforme se vê: 

 

O imposto [tributo] progressivo constitui sempre um método mais ou 
menos liberal para se reduzir as desigualdades, pois respeita a livre 
concorrência e a propriedade privada enquanto modifica os incentivos 
privados, às vezes radicalmente, mas sempre de modo previsível e 
contínuo, segundo regras fixadas com antecedência e debatidas de 
maneira democrática, no contexto de um Estado de direito. O imposto 
[tributo] progressivo exprime de certa forma um compromisso ideal 
entre justiça social e liberdade individual. Então, não é por acaso que 
os países anglo-saxões, que em certa medida se mostraram mais 
apegados à idéia das liberdades individuais ao longo da história, 
também tenham caminhado com mais firmeza na direção de uma 
progressividade fiscal ao longo do século XX.189  

 

                                                           
187 De forma singela pode-se dizer que o libertarismo é uma versão atualizada do liberalismo clássico. 
A primeira versão do liberalismo foi, no entanto, alvo de contundentes críticas, quando, já no século 
XIX, passou-se a sustentar o fato de que o exercício da liberdade exige recursos econômicos 
adequados, acesso à saúde, educação, segurança e assim por diante. Igualdade, direitos e justiça 
distributiva devem ser garantidos para proteger não apenas a liberdade, mas as condições exigidas 
para o seu exercício. 
188 LAW, Stephen. Guia ilustrado Zahar: Filosofia. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges; revisão 
técnica Danilo Marcondes, 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2011, p. 170. 
189 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 492. 
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Falando-se da realidade brasileira, há exemplos de normas jurídicas positivas 

que observam, com certo grau de acuidade, o princípio da capacidade 

contributiva.190  

Ainda observa Thomas Piketty191, sobre a tributação progressiva, que após o 

choque da Primeira Grande Guerra Munidal (1914-1919) era imprescindível aos 

Estados encontrar novas fontes de recursos fiscais, sendo que, nesse contexto, os 

detentores de altas rendas não poderiam ser poupados, vivendo-se um momento 

político caótico e explosivo, marcado ainda pela Revolução Bochevique de 1917, 

surgiu o tributo progressivo com sua feição contemporânea, apesar de que o 

imposto progressivo sobre a renda global ter sido uma criação dos fim do século XIX 

e do início do século XX, quando existiam formas bem mais arcaicas de tributação 

sobre a renda, em geral com regras diferentes de acordo com a renda, e mais 

frequentemente com alíquotas proporcionais ou quase proporcionais, que na maior 

parte dos casos essas alíquotas variavam de 5% a 10%, no máximo.  

 Sabe-se hoje que a progressividade fiscal foi uma das inovações mais 

importantes introduzidas no século XX, e que teve importante papel na redistribuição 

moderna da riqueza, consequentemente na realização da justiça fiscal pela 

efetivação de princípios tributários, sendo interessante trazer as seguintes 

observações feitas por Thomas Piketty: 

 

Veremos que a inovação mais importante do século XX em matéria 
fiscal foi a criação e o desenvolvimento do imposto [tributo] 
progressivo sobre a renda. Essa instituição desempenhou um papel 
central na redução da desigualdade ao longo do século passado, mas 
hoje está gravemente ameaçada pelas forças da concorrência fiscal 
entre os países. [...] O mesmo acontece com o imposto progressivo 
sobre as heranças, que é a segunda inovação mais importante do 
século XX e que também tem sido questionado nas últimas 
décadas.192  

  

                                                           
190 Um exemplo de observância ao princípio da capacidade contributiva é o tratamento mais 
favorecido à pequena e média empresa (art. 170, CF/88), bem como ao microempreendedor 
individual (art. 179, CF/88), dado pelas Leis Complementares nºs 123 de 2006 e 128 de 2008, 
respectivamente. Outro exemplo de cumprimento ao princípio da capacidade contributiva são os 
casos de isenções relacionadas ao mínimo vital, como bens que integram a cesta básica alimentar. 
191 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 487. 
 
192 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 480. 
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 Falando-se em tributação progressiva sobre a herança, no Brasil, temos caso 

interessante envolvendo o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD), que por muito tempo, entendia-se que não podia sofrer a incidência da 

técnica da progressividade fiscal, uma vez que a Constituição Federal não era 

expressa nesse sentido. A doutrina brasileira clássica posicionava-se a favor da 

inaplicabilidade de alíquotas variáveis em razão do aumento da base de cálculo, por 

defender que os impostos de caráter real, por lhe faltarem elementos pessoais, não 

poderiam ser submetidos à aplicação do princípio da capacidade contributiva, tendo 

em vista que o fato gerador do tributo leva em consideração aspectos objetivos, os 

quais não tem o condão de revelar a capacidade econômica do contribuinte. Essa 

interpretação, entretanto, não encontra mais guarida no Supremo Tribunal Federal 

(STF), especialmente após o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 

562.045/RS que foi pela plausibilidade da incidência de alíquotas progressivas na 

cobrança do ITCMD, no qual os ministros do STF entenderam que não havia 

incompatibilidade entre o texto constitucional e a aplicação do princípio da 

capacidade contributiva e da progressividade fiscal nos impostos de natureza real. 

  Em síntese, a decisão do STF no Recurso Extraordinário (RE) nº 562.045/RS, 

em sede de repercussão geral193, a Suprema Corte admitiu não haver 

incompatibilidade entre o princípio da capacidade contributiva e a aplicação da 

técnica da progressividade fiscal na cobrança do Imposto sobre a Transmissão 

Causa Mortis e Doações (ITCMD), pois, independentemente da sua natureza, os 

impostos reais podem ter suas alíquotas diferenciadas com base no valor dos bens 

sujeitos à tributação. 

Dessa forma, em fevereiro de 2013, o STF, entendendo de forma diversa da 

doutrina clássica se posicionou no tocante ao reconhecimento da aplicação de 

                                                           
193 Julgamento ocorre na sistemática da repercussão geral, prevista no artigo 543-B, do Código de 
Processo Civil-CPC, quando segue o que dispõe o referido dispositivo: “Art. 543-B.  Quando houver 
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral 
será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o 
disposto neste artigo. §1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos 
representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os 
demais até o pronunciamento definitivo da Corte.  §2º Negada a existência de repercussão geral, os 
recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos. §3º Julgado o mérito do 
recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de 
Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. §4º 
Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 
Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. §5º O 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das 
Turmas e de outros órgãos, na análise da repercussão geral.” (Artigo e parágrafos incluídos pela Lei 
nº 11.418, de 2006 ao CPC). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11418.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11418.htm#art2
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alíquotas progressivas no cálculo do ITCMD, entendendo, portanto, pela efetivação 

do princípio da capacidade contributiva, independentemente de previsão 

constitucional, tendo em vista que o referido princípio é um desdobramento do 

princípio da igualdade. Sendo assim, o STF, ao julgar o RE nº 562.045/RS, decidiu, 

de forma majoritária, pela compatibilidade da progressividade das alíquotas do 

ITCMD com a Carta da República de 1988. A seguir,  a ementa do mencionado 

acórdão: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ITCMD – PROGRESSIVIDADE 
CONSTITUCIONAL.  
No entendimento majoritário do Supremo, surge compatível com a 
Carta da Republica a progressividade das alíquotas do Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Precedente: Recurso 
Extraordinário nº 562.045/RS, mérito julgado com repercussão geral 
admitida.194 

 

Dessa forma, visando uma melhor análise do posicionamento do STF, 

encontra-se, logo adiante, os principais pontos do voto-vista do Relator do RE 

562.045/RS, o Ministro Marco Aurélio: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 562.045 RIO GRANDE DO SUL 
VOTO-VISTA 
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O recurso 
extraordinário versa sobre a compatibilidade do artigo 18 da Lei nº 
8.821/89, do Estado do Rio Grande do Sul, com a Carta da 
República. A norma jurídica em questão instituiu a progressividade 
das alíquotas relativas ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, 
previsão que foi glosada pelo Tribunal de Justiça local por ofensa ao 
artigo 145, § 1º, da Lei Maior. Com efeito, no acórdão recorrido, ficou 
assentado que a regra geral a ser observada é a impossibilidade de 
instituir a progressividade nos tributos de natureza real, conforme 
redação do mencionado artigo da Carta, ressalvadas exceções 
específicas constantes no próprio texto constitucional, caso dos 
Impostos sobre a Propriedade Territorial Urbana e sobre a 
Propriedade Territorial Rural. No julgamento da matéria pela 8ª 
Câmara Cível do Tribunal, houve alusão ao Verbete nº 656 da 
Súmula do Supremo. 
[...] 
 

A impossibilidade de aplicação do princípio da capacidade contributiva, 

entendia-se que decorria do fato de que o ITCMD ser um imposto de natureza real, o 

que seria incompatível com o referido princípio que é aplicado somente aos impostos 

                                                           
194 STF - RE: 545388 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 19/02/2013, Primeira 
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2013 PUBLICAÇÃO 
13-03-2013. 
 



 

 77  

 

pessoais, já que nestes há como examinar a capacidade econômica do contribuinte. 

Todavia, tal incompatibilidade não merecia prosperar, segundo o Ministro Marco 

Aurélio, pois o princípio da capacidade contributiva visa a realização da justiça 

tributária. 

O imposto em discussão tem como hipótese de incidência a 
transmissão de bens decorrente do falecimento, efeito previsto no 
artigo 1.784 do Código Civil. Cuida-se de tributo com natureza 
eminentemente fiscal e real. Em outras palavras: possui finalidade 
meramente arrecadatória e, quanto à base de cálculo, recai apenas 
em certos bens, objetivamente apreciáveis, sem sopesar a situação 
pessoal do sujeito passivo da obrigação. Daí a alegação – alicerçada 
na jurisprudência do Supremo a respeito da expressão “sempre que 
possível”, presente no artigo 145, § 1º, da Carta Federal – de 
inviabilidade de gradação de alíquotas do imposto real, porquanto 
somente se poderia examinar a capacidade contributiva individual 
nos impostos que pressupõem considerações pessoais. 
Consoante tenho salientado, não vejo incompatibilidade entre o 
referido dispositivo e a aplicação da técnica da progressividade aos 
impostos reais, com vistas à realização da justiça tributária. Em todos 
os precedentes do Tribunal sobre o tema, manifestei-me em tal 
sentido. Aliás, a própria classificação dos tributos em reais e 
pessoais vem merecendo críticas doutrinárias. Transcrevo passagem 
de Sacha Calmon Navarro Coêlho: 

A classificação é falha, por isso que os impostos, quaisquer 
que sejam, são pagos sempre por pessoas. Mesmo o imposto sobre 
o patrimônio, o mais real deles, atinge o proprietário 
independentemente da coisa, pois o vínculo ambulat cum dominus, 
isto é, segue o seu dono (Curso de direito tributário brasileiro, 2004, 
p. 82). 

 

O Ministro Marco Aurélio fez, ainda, severa crítica à doutrina clássica, que 

defende a divisão dos impostos em reais e pessoais, conforme se observa. 

O caráter real ou pessoal do tributo não é impeditivo à progressão de 
alíquotas, mas isso não significa afirmar que todo tributo esteja 
sujeito à mencionada técnica. A questão precisa ser analisada sob o 
ângulo da capacidade contributiva, fundamento último da tributação. 
Segundo o citado princípio, devem contribuir para a manutenção do 
Estado aqueles cidadãos que puderem fazê-lo, na medida dessa 
capacidade, sem prejuízo da própria sobrevivência. É dizer: reclama-
se a observância da disposição econômica de cada indivíduo, 
considerado aquilo de que necessita para existir. Vejam a lição de 
Misabel Abreu Machado Derzi, lançada nas notas de atualização do 
clássico de Aliomar Baleeiro: 

Do ponto de vista subjetivo, a capacidade econômica 
somente se inicia após a dedução das despesas necessárias para a 
manutenção de uma existência digna para o contribuinte e sua 
família. Tais gastos pessoais obrigatórios (com alimentação, 
vestuário, moradia, saúde, dependentes, tendo em vista as relações 
familiares e pessoais do contribuinte, etc.) devem ser cobertos com 
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rendimentos em sentido econômico – mesmo no caso dos tributos 
incidentes sobre o patrimônio e heranças e doações – que não estão 
disponíveis para o pagamento de impostos. A capacidade econômica 
subjetiva corresponde a um conceito de renda ou patrimônio líquido 
pessoal, livremente disponível para o consumo e, assim, também 
para o pagamento de tributo. Dessa forma, se realizam os princípios 
constitucionalmente exigidos da pessoalidade do imposto, proibição 
do confisco e igualdade, conforme dispõem os arts. 145, § 1º, 150, II 
e IV, da Constituição (Limitações constitucionais ao poder de tributar, 
2009, pp. 690-693). 
 

Concluindo seu voto, o Ministro Marco Aurélio defende que a aplicação de 

alíquotas variáveis, como forma de concretização do princípio da capacidade 

contributiva, deve observar a situação econômica do contribuinte. 

Por tais razões, sem aderir à interpretação atribuída pelo relator ao 
artigo 146, § 1º, da Lei Maior, no sentido de que só a Constituição 
poderia autorizar outras hipóteses de tributação progressiva de 
impostos reais, consigno que afronta o princípio da capacidade 
contributiva admitir a progressão de alíquotas na incidência do tributo 
sobre a sucessão causa mortis sem que haja qualquer consideração 
da situação econômica do sujeito passivo da obrigação tributária. 
Consoante os fundamentos anteriormente mencionados, acompanho 
a conclusão do relator e desprovejo o extraordinário, declarando a 
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei nº 8.821/29 do Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 

Outrossim, conforme entendimento majoritário do STF, não deve haver óbice 

na aplicação do princípio da capacidade contributiva quanto ao ITCMD, bem como a 

progressividade de suas alíquotas, de acordo com o limite estabelecido pelo Senado 

Federal na Resolução nº 9 de 1992, quando fixou a alíquota máxima em oito por 

cento (8%).  

A renda, o consumo, o patrimônio são fatores econômicos que estão ligados à 

capacidade contributiva do indivíduo, sendo, dessa forma, sinais de riqueza que 

legitimam a cobrança de tributos. Todavia, exige-se cautela para que a incidência 

tributária não extrapole seus objetivos sociais, haja vista a sua relevante função de 

redistribuir a riqueza de forma justa e igualitária, a fim de se contribuir com o Estado 

de direito pluralista e social-democrático. 

Thomas Piketty, de forma pedagógica, explica o que é um tributo 

proporcional, progressivo e regressivo: 

 

Um imposto [tributo] é dito proporcional quando sua taxa [alíquota] é a 
mesma para todos (falamos, assim, numa “flat tax” ). Um imposto 
[tributo] é progressivo quando sua taxa [alíquota] é mais alta para os 
mais ricos (aqueles que possuem uma renda, um capital ou um 
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consumo mais elevado terão um imposto progressivo para a renda, o 
capital ou o consumo) e mais baixa para os mais humildes. Um 
imposto [tributo] pode ser regressivo , quando a taxa [alíquota] diminui 
para os mais ricos, seja porque eles conseguem escapar em parte ao 
regime normal (legalmente, por otimização fiscal, ou ilegalmente, por 
evasão) ou porque  o regime normal prevê que o imposto seja 
regressivo, como no famoso poll tax195 que custou a Margareth 
Thatcher seu posto de primeira-ministra em 1990.       196  

 

Também para ilustrar a efetividade do princípio da capacidade contributiva 

são trazidas as tabelas infra, que ilustram a “proporcionalidade” e “progressividade” 

de determinados tributos: 

 
TABELA 5.1 – Proporcionalidade 
 

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Crédito Tributário (R$) 

1.000,00 5% 50,00 

5.000,00 5% 250,00 

10.000,00 5% 500,00 

15.000,00 5% 750,00 

 

TABELA 5. 2 – Progressividade 
 

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Crédito Tributário (R$) 

1.000,00 2% 20,00 

5.000,00 5% 250,00 

10.000,00 15% 1.500,00 

15.000,00 25% 3.250,00 

 

 
A progressividade do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) é matéria que desperta interesse e análise tanto no âmbito doutrinário197 

quanto judicial. O interesse consiste na aplicação da progressividade das alíquotas 

do IPTU frente às normas constitucionais que, no meio de uma sociedade capitalista, 

encontrou dificuldades para se tornar efetivo. A Constituição de 1988 prevê a 

instituição de alíquotas progressivas para o IPTU, quando não-obedecidos os 

                                                           
195 O poll tax havia sido adotado em 1988 (e abolido em 1991) era um tributo local que previa uma 
alíquota do mesmo montante para cada pessoa adulta, qualquer que fosse o seu nível de renda ou 
de capital, daí uma mesma alíquota para todos representava, na verdade, um tributo regressivo, pois 
aquele valor de crédito tributário significava pouco para os mais ricos, tendo em vista a relação 
proporcional com sua respectiva renda ou capital. 
196 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 482. 
197 Interesse que pode ser demonstrado pela publicação e lançamento, em 27 de agosto de 2015 da 
segunda edição, pela editora Quartier Latin, da obra da Professora Dra. Elizabeth Nazar Carrazza 
intitulada IPTU e Progressividade: igualdade e capacidade contributiva.    
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critérios da função social da propriedade. Até a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000, estava em vigor, no ordenamento jurídico brasileiro, 

apenas a progressividade extrafiscal do IPTU, em razão do princípio da função 

social. Contudo, após a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, questionou-se 

intensamente a constitucionalidade das leis municipais que estabelecessem 

progressividade diversa da que objetiva o cumprimento da função social. O tema, 

objeto de discussões na área jurídica ao longo dos anos, culminou no RE nº 

423.768/SP, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), apontando pela 

constitucionalidade do IPTU progressivo com base no valor venal do imóvel, sendo a 

mencionada decisão um marco para abordagem do tema. Importante também para 

análise da progressividade do IPTU é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) nº 492.869-PR, de 2005, em que foi relator, à época, o ministro Teori 

Zavascki.  

Seguindo critérios de Justiça Substancial e, consequentemente, de Justiça 

Distributiva, percebe-se que, no que tange à tributação progressiva, bem ao 

contrário do que parece, um imposto direto e progressivo sobre rendas é igualitário, 

enquanto um imposto indireto sobre bens adquiridos é não-igualitário, por atingir 

mais duramente os compradores mais pobres.198  

 

Personalização 

 

A fim de evitar tratamentos fiscais diferenciados entre contribuintes, apesar de 

haver observância, sempre que possível, ao princípio da capacidade contributiva, o 

imposto sobre a renda “será informado pelos critérios da generalidade, da 

universalidade e da progressividade na forma da lei”, conforme dispõe o art. 151, § 

2º, da Constituição de 1988) e ainda há proibição a “qualquer distinção em razão de 

ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos” (art. 150, II, CF/88). 

 
Mínimo Vital – Mínimo Existencial  

 

                                                           
198 Apud BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 
Tradução de Carmen C. Valente et al. Coord. da tradução de João Ferreira. Revisão geral de João 
Ferreira e Luís Guerreiro Pinto Cascais. 5. ed. Brasília: UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 
2000 (verbete: Justiça), p. 664. 
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Conforme Ricardo Lobo Torres existe um rol de mecanismos constitucionais 

de proteção do mínimo existencial, que se traduz no “direito às condições mínimas 

de existência humana digna que não pode ser objeto de incidência tributária e que 

ainda exige prestações estatais positivas” ligadas à saúde, à educação, à 

assistência social etc.199  

O aspecto subjetivo da capacidade contributiva encontra seus limites 

justamente no mínimo existencial ou mínimo vital e na vedação ao confisco, que se 

revelam como verdadeiras fronteiras delimitadoras do princípio da capacidade 

contributiva, tanto do lado máximo quanto do lado mínimo. Assim, não se deve 

tributar abaixo do mínimo vital ou existencial, pois não há riqueza disponível a 

sujeitar-se à tributação. Ademais não se tributa acima dos limites, pois será uma 

tributação confiscatória, chegando-se ao exaurimento da capacidade contributiva. 

Dessa forma, no campo tributário, o mínimo vital ou existencial deixa o 

contribuinte livre de qualquer tributação até o limite em que sejam atendidos os 

requisitos mínimos para uma vida humana digna. 

Conforme Klaus Tipke, o mínimo existencial não deve ser fixado em patamar 

inferior ao estabelecido como benefício de aposentadoria, pois, em regra, o cidadão 

ativo possui mais necessidades vitais que o aposentado. Diz Tipke que o mínimo 

existencial não se aplica somente ao Imposto sobre a Renda, sendo que os 

impostos indiretos também devem respeitar o mínimo existencial, o que é viabilizado 

pelo mecanismo da seletividade, por meio da isenção dos bens de primeira 

necessidade.200  

Embora o princípio do mínimo vital ou minimo existencial não seja expresso, 

ele deriva, conforme explica Ricardo Lobo Torres201 da ideia de liberdade, igualdade 

e dos direitos humanos, e tem seus contornos definidos pela linha que separa a vida 

simples do cidadão humilde, da pobreza absoluta, que deve ser combatida pelo 

Estado, não só por meio de abstenção na tributação como também por prestações 

positivas, envolvendo, além dos direitos individuais, os sociais, relativos à saúde, à 

alimentação e à assistência social.  

 

                                                           
199 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, Rio de Janeiro: Renovar, 1993, 
p. 57-60. 
200 LODI RIBEIRO, Ricardo.; XAVIER, Bianca; CORREIA, Andrea Veloso., et al . Fundamentos de 
Direito Tributário ,. vol. 1 – Série Direito Empresarial – Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009, p. 145. 
201 TORRES. Ricardo Lobo. A Idéia de Liberdade no Estado Patrimonial e no Estado Fiscal. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1991, p. 46. 
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55..11..11..33  PPrriinnccííppiioo  ddaa  ssoolliiddaarriieeddaaddee   

 

O princípio da solidariedade contributiva, no Brasil, está constitucionalizado 

no art. 3º, inciso I, da Constituição de 1988, bem como o objetivo fundamental do 

estado brasileiro em reduzir as desigualdades sociais e regionais, estando expresso:  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:  
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
[...] 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;202  
 

O princípio da solidariedade tem aplicação direta no que se refere às 

contribuições sociais para a seguridade social, bastando verificar o caso das 

inúmeras matrizes constitucionais de contribuições para a seguridade social – art. 

195, CF/88 – pois o art. 3º, I, da Constituição de 1988 diz ser “objetivo fundamental 

da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade justa, livre e solidária”. 

Ressalta Vittorio Cassone que o princípio da solidariedade social no âmbito 

fiscal advém da conjugação das seguintes disposições da Constituição Federal de 

1988: (i) “igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna” 

(preâmbulo); (ii) “construir uma sociedade solidária” (art.3º, I); (iii) “equidade na 

forma de participação no custeio da Seguridade Social” (art. 194, V); (iv) “diversidade 

da base de financiamento” (art. 194, VI); (v) “a seguridade social será financiada por 

toda a sociedade” (art. 195, caput); (vi) “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado” (art. 196); (vii) “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social” (art. 203). Frisa ainda que 

essas disposições constitucionais, além de prever a “correlação entre contribuição 

versus retribuição direta (paga e em contraprestação recebe benefício 

                                                           
202 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015). O 
mesmo texto em inglês: “Article 3. The fundamental objectives of the Federative Republic of Brazil 
are: I - to build a free, just and solidary society; […] III - to eradicate poverty and substandard living 
conditions and to reduce social and regional inequalities;” (BRASIL. Constituição (1988). Constitution 
of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz 
Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de 
Edições Técnicas, 2002). 



 

 83  

 

previdenciário), possibilita a exigência de contribuição sem retribuição direta”203, a 

teor, por exemplo, do disposto nos artigos 203 e 204 da Constituição de 1988.   

 Acredita-se pertinente a transcrição de trecho do voto do Ministro Gilmar 

Mendes, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI nº 3.105-8-DF, 

em que foi tratado o princípio da solidariedade no âmbito fiscal:   

 

Isto porque, a par do caráter contributivo, vigora o princípio da 
solidariedade. Nesse sentido o preciso ensinamento de Luís Roberto 
Barroso, em parecer juntado aos autos, verbis: 
 

“Uma das principais características do direito constitucional 
contemporâneo é a ascensão normativa dos princípios, tanto 
como fundamento direto de direitos, como vetor de 
interpretação das regras do sistema. Dentre os princípios que 
vêm merecendo distinção na quadra mais recente está o 
princípio da solidariedade, cuja matriz constitucional se 
encontra no art. 3°, I. O termo já não está mais associado 
apenas ao direito civil obrigacional (pelo qual alguém tem 
direito ou obrigação à integralidade do crédito ou da dívida), 
mas também, e principalmente, à idéia de justiça distributiva. 
Traduz-se na divisão de ônus e bônus na busca de dignidade 
para todos. A solidariedade ultrapassa a dimensão 
puramente ética da fraternidade, para tornar-se uma norma 
jurídica: o dever de ajudar o próximo. 
Conceitos importantes da atualidade, em matéria de 
responsabilidade civil, de desenvolvimento sustentado e de 
proteção ambiental fundam-se sobre este princípio, inclusive no 
reconhecimento de obrigações com as gerações futuras. 
Pois bem: o sistema de previdência social é fundado, 
essencialmente, na idéia de solidariedade, especialmente 
quando se trata do regime próprio dos servidores públicos. Em 
primeiro lugar, existe solidariedade entre aqueles que integram 
o sistema em um dado momento, como contribuintes e 
beneficiários contemporâneos entre si. Além disso, no entanto, 
existe solidariedade entre as gerações, um pacto de confiança 
entre elas. O modelo de repartição simples constitui um regime 
de financiamento solidário, no qual os servidores em atividade 
financiam os inativos e comungam da crença de que o mesmo 
será feito por eles em algum lugar do futuro, pela geração 
seguinte. 
À vista de tais premissas, a contribuição previdenciária de 
ativos e inativos não está correlacionada a benefícios próprios 
de uns e de outros, mas à solvabilidade do sistema. Como bem 
captou o Ministro Sepúlveda Pertence: 

‘Assim como não aceito considerações puramente 
atuariais na discussão dos direitos previdenciários, 
também não as aceito para fundamentar o argumento 
básico contra a contribuição dos inativos, ou seja, a de 

                                                           
203 CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 96-97. 
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que já cumpriram o quanto lhes competia para obter o 
benefício da aposentadoria. 
Contribuição social é um tributo fundado na 
solidariedade social de todos para financiar uma 
atividade estatal complexa e universal, como é a 
Seguridade’. 

 
Em suma, o compromisso do contribuinte inativo ou 
pensionista, ao pagar esse específico tributo, é com o sistema 
como um todo, e não apenas com a sua conta junto ao órgão 
previdenciário. Daí não haver qualquer incoerência na inclusão 
dos inativos e pensionistas entre os contribuintes do sistema. 
Tal fato obviamente sequer desnatura o que é peculiar à 
contribuição previdenciária, qual seja a vinculação dos seus 
recursos à manutenção do regime de previdência, com a 
solvabilidade do sistema e, em última instância, com a 
capacidade econômica do sistema em honrar os benefícios 
previdenciários. Tal situação, por certo, jamais poderia ser 
confundida com a do imposto de renda.”204 

 

 No mesmo julgamento (ADI nº 3.105-8), vê-se no voto do Ministro Nelson 

Jobim, que: “a solidariedade nada mais é do que a possibilidade daqueles que têm 

de ajudar os que não têm.” Portanto, o princípio da solidariedade social (fiscal) em 

um Estado social-democrata e pluralista presente está a necessidade de realização 

do bem comum e a busca de superação dos obstáculos que impedem a construção 

de uma sociedade efetivamente justa e solidária. 

Tendo em vista que se analisa o princípio da solidariedade fiscal, como uma 

decorrência do primeiro princípio tributário posto por Adam Smith, de que “as 

pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza” [people should 

contribute taxes in proportion to their incomes and wealth], e na busca do que seja 

justiça fiscal, serão tecidos comentários sobre o Programa Bolsa Família instituído 

pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, pois verifica-se que após a criação do 

mencionado programa no Brasil: (i) houve significativa melhora, entre os anos 2000 

e 2012, no Índice de Desenvolvimento Humano-IDH; (ii) houve também significativa 

melhora no Ínidce Gini, coeficiente que tem a função de medir a desigualdade de 

renda em um país, pois aponta a diferença entre os rendimentos dos mais ricos e 

dos mais pobres; (iii) houve drástica redução da extrema pobreza desde a instituição 

do mencionado programa, segundo dados do Banco Mundial, uma vez que a 

                                                           
204 Supremo Tribunal Federal – STF, Tribunal Pleno, em 18.08.2004. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade-ADI nº 3.105-8, Distrito Federal-DF. Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 
28.04.2014. O ministro Gilmar Mendes, em seu voto, recorreu, à época, ao trabalho doutrinário de 
Luís Roberto Barroso. 

http://www.stf.jus.br/
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percentagem da população que vivia com US$ 1,25205, por dia, reduziu-se pela 

metade. Portanto, infere-se que houve a efetivação dos princípios da igualdade e da 

solidariedade. 

Nesse contexto, considerando que as contribuições sociais para seguridade 

social são instituídas como instrumentos de atuação do Estado e que o ponto nodal 

dessas contribuições está na obrigatoriedade da União atuar em determinada área 

ou setor e na respectiva necessidade de obter recursos para os gastos dessa 

atuação, o Programa Bolsa Família maximizou a utilização de recursos e de forma 

exitosa possibilitou a realização de justiça social e a mitigação das desigualdades 

sócio-econômicas, uma vez que as políticas de redistribuição de renda são uma das 

principais ferramentas para se atingir a harmonia e homogeneidade social, 

efetivando os objetivos expressos no art. 3º da Constituição brasileira de 1988. 

Portanto, verificou-se a efetivação de objetivos constitucionais (princípios da 

igualdade, solidariedade e mínimo existencial),  por meio instituição de impostos e 

contribuições sociais e a maximazação de sua aplicação, buscando um 

desenvolvimento econômico que vai além do mero crescimento, prezando pelo 

desenvolvimento sustentável e justiça social de todos que compõem a sociedade 

política brasileira. 

Como abordado, a Constituição Federal de 1988 elencou em seu texto, vários 

dispositivos que revelam a preocupação do poder constituinte originário em 

assegurar, de diversas formas, os direitos fundamentais inerentes ao ser humano, 

dentre eles os direitos sociais, sendo o melhor exemplo, justamente o já mencionado 

artigo 3º da Lei Fundamental brasileira.  

Muito diferente de outras constituições, a Lei Fundamental brasileira não se 

ateve somente em expor os direitos de primeira dimensão que podem ser definidos 

pelo trinômio liberdade, igualdade e fraternidade. Passando a analisar a Constituição 

Federal, abruptamente salta aos olhos sua busca pelos direitos fundamentais; 

idiossincrasia inerente ao Estado Democrático de Direito. Destarte, para que se 

conquistem tais direitos, é necessário que o Estado tenha um aparato financeiro 

para subsidiar tais garantias. Os tributos, além de firmar os pilares da estrutura do 

Estado, também tem a função de assegurar e efetivar os direitos fundamentais. 

Corrobora-se com Gilmar Mendes quando diz:  

 
                                                           
205 O valor de US$ 1,25, um dólar norte-americano e vinte e cinco centavos de dólar.  
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A construção do Estado Democrático de Direito, anunciado pelo art. 
1º, passa por custos e estratégias que vão além da declaração de 
direitos. Não há Estado Social sem que haja também Estado fiscal, 
são como duas faces da mesma moeda. Se todos os direitos 
fundamentais têm, em alguma medida, uma dimensão positiva, todos 
implicam custos. Conforme salientam Holmes e Sunstein, nenhum 
direito é apenas o direito de ser deixado só pelo poder público. Todos 
os direitos reivindicam uma postura positiva do governo. Logo, levar 
direitos a sério exige que seus custos também sejam levados a 
sério.206  

 

O autor Gilmar Mendes segue o seu raciocínio expondo que: 

 

Há sempre uma decisão financeira detrás de cada atuação estatal 
que demande recursos. Esta é, por sua vez, precedida de uma 
atividade de arrecadação, que torna a decisão de gastar possível. 
Por esse motivo, as finanças públicas, bem como as normas que as 
regulam, além de sua função instrumental, são um saber ético: 
“forçam a levar em conta, de modo público, os sacrifícios que nós, 
como comunidade, decidimos fazer, a explicar do que pretendemos 
abrir mão em favor de objetivos mais importantes”. Orientam 
escolhas, portanto. O tributo, principal forma de receita pública do 
Estado Moderno, revela-se componente fundamental de sua 
estrutura, bem como do modelo econômico adotado no país. 
Ressalte-se que, em grande medida, a efetivação dos direitos 
fundamentais, declarados e assegurados na Constituição, não se faz 
sem o dispêndio de recursos, fato que não se limita aos direitos 
prestacionais. Dessa forma, o tema de tributação conecta-se com o 
próprio cerne da Constituição, os direitos e as garantias 
fundamentais.207  

 

A tributação é o primeiro passo para que o Estado possa assegurar direitos. 

Stephen Holmes e Cass Sunstein desenvolveram uma obra chamada The Cost of 

Rights – Why Liberty Depends on Taxes. Nela são explanadas várias garantias 

fundamentais que só podem ser conquistadas com o fomento por parte do Estado. 

Um dos exemplos dados é a propriedade. S. Holmes e C. Sunstein asseveram que: 

  

If the wielders of the police power are not on your side, you will not 
successfully "assert your right" to enter your own home and make use 
its contents. Property rights are meaningful only if public authorities 
use coercion to exclude nonowners, who, in the absense of law, 
might well trespass on property that owners wish to maintain as an 
inviolable sanctuary.208 

                                                           
206 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 111. 
207 Id., ibid., 2012, p. 2012. 
208 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R.. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. 
New York: W. W. Norton & Company, 1999, p. 59. Tradução livre: Se as autoridades, que detém o 
poder, não estão de seu lado, você não terá assegurado seus direitos com sucesso, para entrar em 
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Dentre as várias características que compõem a idiossincrasia da Constituição 

Federal brasileira, um elemento merece destaque para ser melhor trabalhado: o fator 

dirigente da Constituição. Tal aspecto é definido por uma Lei Maior que define 

objetivos e desígnios para a sociedade e ao Estado. Esse conceito foi introduzido no 

Brasil pelo jurista português J.J. Gomes Canotilho em sua obra Constituição 

Dirigente e Vinculação do Legislador. 

Logo de início é importante dizer que uma das mais recorrentes críticas a esse 

caráter constitucional é que ele suprime o processo político-decisório, pois em seu 

lugar já há imposição do poder constituinte originário. Gilberto Bercovici assegura 

que “a crítica feita à constituição dirigente pelos autores conservadores diz respeito, 

entre outros aspectos, ao fato de a constituição dirigente ‘amarrar’ a política, 

substituindo o processo de decisão política pelas imposições constitucionais”. 

Contudo, não nos ateremos a este ponto. 

No Brasil, o art. 3º da Lei Maior, já citado, é o melhor exemplo que define o 

caráter dirigente da Constituição brasileira. Vale ressaltar que uma pessoa que não 

tem formação jurídica, ao se deparar com tal dispositivo constitucional, tem como 

primeira reação dizer que o mesmo não passa de uma utopia. É com base em tal 

pré-conceito que é importante explanar o dirigismo da Constituição Federal. Tendo 

ciência de tal fato, pode-se ter uma visão holística daquela e com isso atentar para o 

real télos de tais dispositivos constitucionais. 

Há que se reconhecer entretanto, que, apesar dos aspectos relacionados ao 

desequilíbrio do federalismo fiscal, a Constituição de 1988 foi bastante generosa 

com os assuntos sociais209. Introduziu o conceito de seguridade social, abrangendo 

as áreas de saúde, previdência e assistência social, e deu os meios financeiros para 

sustentá-la, meios fartos, havendo várias matrizes constitucionais para a instituição 

de contribuições sociais, sendo amplas as bases tributárias para fornecer a tais 

                                                                                                                                                                                     

sua própria casa e fazer uso de seus bens que lá estão. Os direitos de propriedade são significativos 
(importantes) somente se as autoridades públicas utilizarem de coação para afastar os não 
proprietários, que, na ausência do direito, poderão invadir a propriedade que os proprietários desejam 
manter como um santuário inviolável. 
209 MARTINS FILHO, Luiz Dias. O federalismo fiscal brasileiro sob a ótica da integração econômica 
internacional. Caderno de Finanças Públicas / Escola de Administração Fazendária, Brasília, número 
8, dez. 2007, p. 59. 



 

 88  

 

áreas recursos (folha de salário, receita ou faturamento, lucro, concurso de 

prognósticos e, mais recentemente, importação de bens e serviços do exterior210).  

Mesmo considerando a exclusão dos recursos que estão no âmbito da 

Desvinculação de Receitas da União (DRU)211  , parte das receitas da seguridade 

social não é aplicada nessa área, e seus recursos são destinados, dentre outros fins, 

para tentar, inclusive, elevar o denominado superávit primário. 

Quanto aos direitos sociais, o art. 6o da Constituição de 1988 mostra a 

amplitude da área de direitos sociais, estabelecendo que “são direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.   

Ao admitir-se que as contribuições constituem espécie de tributo, busca-se, por 

conseguinte, o que existe no regime jurídico constitucional das mesmas que lhes 

confere identidade específica. 

 A finalidade para que foram instituídas, a necessidade de atuação da União 

em determinada área e os imprescindíveis recursos para despesas resultantes da 

atuação, dão às contribuições sociais identidade específica, como também a relação 

existente entre a competência da União para instituí-las e a competência 

constitucional administrativa para atuar na correspondente área (arts. 21 a 24, 

CF/88). 

 O ponto nodal das contribuições está na obrigatoriedade da União atuar em 

determinada área ou setor e na respectiva necessidade de obter recursos para os 

gastos dessa atuação. Sendo, portanto, a contribuição “instituída como instrumento 

de atuação do Estado”212. 

Em uma república federativa como a brasileira, a harmonia e prosperidade 

entre os entes da federação é um dos principais objetivos. Entretanto, quando se 

fala em prosperidade, logo se remete a dois termos deveras utilizados na Ciência 

Econômica: crescimento e desenvolvimento econômico. Por ser este um trabalho 

jurídico e o Direito ser uma ciência que é intrínseca à linguagem, faz-se aqui uma 

breve distinção semântica entre os dois termos anteriormente citados. Tem-se por 

“crescimento econômico” o aumento das riquezas de um determinado ente 

(empresa, município, país etc.). O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de 

                                                           
210 Acrescentada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003. 
211 Situação regulada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003. 
212 SOUZA, Ricardo Conceição. Regime Jurídico das Contribuições. São Paulo: Dialética, 2002, p. 
115. 
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todas as riquezas produzidas em um determinado local, é o fator mais utilizado para 

se verificar o crescimento econômico. Por sua vez o desenvolvimento econômico 

tem todo um substrato teórico e se caracteriza por ir além do crescimento e prezar 

também pelo progresso nas searas ambientais e sociais. 

Indo mais além na classificação de desenvolvimento econômico, toma-se a 

liberdade de citar um dos principais teóricos que trata de tal tema, Amartya Sen. Em 

sua magnum opus “Desenvolvimento como Liberdade”, logo no início infere-se que: 

 

[...] O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais 
restritas de desenvolvimento, como as que identificam 
desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), 
aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou 
da modernização social. O crescimento do PNB ou das rendas 
individuais obviamente pode ser muito importante como um meio de 
expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas 
as liberdades dependem também de outros determinantes, como as 
disposições sociais econômicas (por exemplo, os serviços de 
educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de 
participar de discussões e averiguações públicas). [...]213  

 

O mesmo autor, Amartya Sen, foi um dos elaboradores do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), um dos mais utilizados indicadores de 

desenvolvimento e que resulta da interseção entre saúde, educação e renda. Indo 

de encontro ao pensamento predominante do “crescimento econômico”, com o IDH 

“houve uma inversão radical: o ser humano deixa de ser visto como um instrumento 

para servir às empresas (...) e passa a ser visto como o objetivo maior”.214  

Como fator de suma relevância para o desenvolvimento econômico da 

federação brasileira, as políticas de redistribuição de renda são uma das principais 

ferramentas para se atingir a homogeneidade social. Antes de tudo, é importante 

frisar que tal posicionamento não tem nenhuma relação com a proposta de 

planificação da economia, mas sim de conseguir ir ao encontro dos objetivos 

propostos pelas normas programáticas da Constituição Federal de 1988. 

Posta essa contextualização, falar-se-á brevemente da principal política de 

redistribuição de renda da história recente do Brasil, o Programa Bolsa Família, 

instituído pela Lei nº 10.836, de 2004, dado como exemplo bem sucedido, na 

efetivação do princípio da igualdade e da solidariedade, bem como do mínimo 

                                                           
213 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 17. 
214 DOWBOR, Ladislau. Democracia Econômica: um passeio pelas teorias. Fortaleza: Banco do 
Nordeste do Brasil, 2010, p. 15. 
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existencial, que correspondem ao primeiro primeiro princípio tributário posto por 

Adam Smith, de que “as pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e 

riqueza”. Esse programa iniciou-se em 2003 como sendo a unificação de outros 

programas de redistribuição de renda: “Bolsa Escola, Cartão Alimentação, Auxílio-

Gás e Bolsa Alimentação”215, integrando o Plano Brasil Sem Miséria. Teve por 

escopo garantir renda às famílias com renda per capita inferior a R$ 70 (setenta 

reais) mensais e, em 2013, contemplava cerca de 50 (cinquenta) milhões de 

pessoas, fazendo com que seu orçamento atingisse 0,46% do PIB nacional. 

Por ser o maior programa de redistribuição de renda do país, muitos 

indicadores sócio-econômicos registram a melhora das condições sociais dos 

cidadãos brasileiros, sendo exposto e analisado a seguir. 

No tocante à redistribuição de renda, em 2012 a renda per capita das famílias 

brasileiras 10% mais pobres cresceu 14%, mesmo a economia tendo tido fraco 

desempenho em tal período.216  

Além de melhorar diretamente o aumento da renda da população 

economicamente mais vulnerável, o Programa Bolsa Família proporcionou, e 

continua a proporcionar, outros progressos indiretos. Com o cadastro feito 

preferencialmente no nome da mãe, valorizando o papel da mulher em tais famílias. 

Além disso, os desvios de verbas são quase inexistentes uma vez que os valores 

individuais não são significantes e ainda há forte fiscalização na distribuição.217 

Outro coeficiente que tem a função de medir a desigualdade de renda em um 

país é o Índice de Gini.218 Segundo o IPEA, é um instrumento que aponta a 

                                                           
215 CASTRO, Jorge Abrahão de; MODESTO, Lúcia (Org.). Bolsa Família 2003-2010: avanços e 
desafios. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_vol1.pdf>. Acesso 
em: 05 out. 2013. 
216 O presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), à época, Marcelo Neri, disse 
que: “Três milhões e meio de pessoas saíram da pobreza em 2012 e um milhão da extrema pobreza, 
em um ano em que o PIB cresceu pouco. Para a pobreza, o fundamental é o que acontece na base, 
cuja renda cresceu a ritmo chinês. O bolo aumentou com mais fermento para os mais pobres, 
especialmente para os mais pobres dos pobres.” (NERI, Jornal O Povo; Fortaleza, 2 de outubro de 
2013). 
217 CASTRO, Jorge Abrahão de; MODESTO, Lúcia (Org.). Bolsa Família 2003-2010: avanços e 
desafios. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_vol1.pdf>. Acesso 
em: 05 out. 2013. 
218 Conrado Gini foi o italiano que inventou a métrica da desigualdade de renda entre as pessoas, 
quanto mais perto de 1, mais desigual o país; quanto mais perto de 0, menos desigual é o país ou a 
sociedade politicamente organizada.  
Países de capitalismo evoluído, distributivo e altamente civilizados, como Dinamarca, Noruega, 
Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Bélgica, Coreia do Sul, dentre outros, contam 
com melhor distribuição de renda, ou seja, com alta renda per capita – Gini em torno de 0,25 e 0,35 – 
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diferença entre os rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres. Oscila de zero a 

um, onde zero significa a situação de igualdade e um a situação onde uma pessoa 

detém toda a renda. O Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 

20% mais ricos. Através de tais resultados temos a seguinte evolução: 

 

 

Tabela 5.4 – Índice de Gini entre os anos de 2003 e 2009 

Ano Índice de Gini 

2003 0,583 

2004 0,572 

2005 0,569 

2006 0,563 

2007 0,556 

2008 0,548 

2009 0,543 

     Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA 
 

 

 

A tabela abaixo colacionada ilustra o crescimento do Índice de 

Desenvolvimento Humano -IDH do Brasil entre os anos 2000 e 2012. Conforme já 

fora explanado, tal índice resulta da interseção entre os dados sobre saúde, renda e 

educação. Depois de instituído o Programa Bolsa Família, pode-se ver significativa 

melhora e tal indicador. 

 

Tabela 5.5 – Índice de Desenvolvimento Humano entre os anos 2000 e 2012 

 

Ano 

Índice de Desenvolvimento Humano 

                                                                                                                                                                                     

e riqueza bem distribuída. Quanto mais distribuição de renda, quanto mais igualdade material entre 
todos, menor a concentração da riqueza nas mãos de poucos e mais harmoniosa a sociedade, 
aproximando-se dos paradigmas sócio-democráticos do liberalismo igualitário.  
Os EUA têm uma desigualdade de renda brutal. Seu índice Gini hoje, consequentemente, é muito alto 
(0,45); em 1960, era de 0,34; em 2005, era de 0,43. O preço da desigualdade, em regra, é também 
uma sociedade mais violenta. 
O Brasil, apesar dos programas sociais implantados, apresenta altíssima concentração da renda nas 
mãos de poucos e baixíssima distribuição.  
[ in GOMES, Luiz Flávio. “Ditadura ou capitalismo selvagem: quem roubou o nosso queijo?”. 
Disponível em: <http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/114536272/ditadura-ou-
capitalismo-selvagem-quem-roubou-o-nosso-
queijo?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter>. Acesso em: 
25.jun.2015.] 
 

http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/114536272/ditadura-ou-capitalismo-selvagem-quem-roubou-o-nosso-queijo?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/114536272/ditadura-ou-capitalismo-selvagem-quem-roubou-o-nosso-queijo?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/114536272/ditadura-ou-capitalismo-selvagem-quem-roubou-o-nosso-queijo?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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2000 0,669 

2005 0,669 

2006 0,704 

2007 0,710 

2008 0,716 

2009 0,719 

2010 0,726 

2011 0,728 

2012 0,730 

Fonte: International Human Development Indicators - United Nations Development Programme 
 

 

Por fim, a extrema pobreza foi um dos aspectos mais alterados beneficamente 

pelo Programa Bolsa Família, foi de encontro à pobreza extrema a fim de reduzi-la. 

Segundo dados do Banco Mundial, a percentagem da população que vivia com até 

US$ 1,25 (um dólar americano e vinte e cinco centavos) por dia foi reduzida pela 

metade, desde o ano da instituição do referido programa social. 

 

 

Tabela 5.6 – Porcentagem de pessoas que vivem com US$ 1,25 por dia 

 

Ano 
 

Porcentagem da População 

2003 5,9% 

2004 5,1% 

2005 4,6% 

2006 4,1% 

2007 4,2% 

2008 3,4% 

2009 3,6% 

Fonte: Banco Mundial 

 
 
 

Como se pode observar, o desenvolvimento econômico sustentável baseia-se 

também na existência de capital social na forma de confiança, previsibilidade, de 

segurança jurídica, de sentido de responsabilidade, de espírito de solidariedade 

fiscal e de justiça social. Logo, tendo em vista que as contribuições sociais para 

seguridade social são instituídas como instrumentos de atuação do Estado e que o 

ponto nodal dessas contribuições sociais está na obrigatoriedade da União atuar em 
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determinada área ou setor e da respectiva necessidade de obter recursos para os 

gastos dessa atuação, verifica-se que o Programa Bolsa Família maximizou a 

utilização desses recursos e de forma exitosa possibilitou a realização de justiça 

social e a mitigação das desigualdades sócio-econômicas existentes no Brasil. 

Importante para o desenvolvimento econômico da federação, as políticas de 

redistribuição de renda, pois são uma das principais ferramentas para se atingir a 

harmonia, homogeneidade e busca de justiça no âmbito sócio-econômico, dando 

efetividade especialmente aos objetivos expressos no art. 3º da Constituição 

brasileira de 1988. Antes de tudo, é importante frisar que tal posicionamento não tem 

nenhuma relação com a proposta de planificação da economia, mas sim de 

conseguir ir ao encontro dos objetivos propostos pelas normas programáticas da 

Constituição Federal, por meio da efetivação de princípios tributários. 

Verifica-se, ainda, que após a instituição do Programa Bolsa Família pela  Lei 

nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, no Brasil: 

(i) houve significativa melhora, entre os anos 2000 e 2012, no Índice de 

Desenvolvimento Humano-IDH, que resulta da intercessão entre os dados sobre 

saúde, renda e educação; 

 (ii) houve também significativa melhora no Ínidce Gini, coeficiente que tem a função 

de medir a desigualdade de renda em um país, pois aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres;   

(iii) houve drástica redução da extrema pobreza desde a instituição do Programa 

Bolsa Família, em 2003, segundo dados do Banco Mundial, uma vez que a 

percentagem da população que vivia com até um dólar americano e vinte e cinco 

centavos (US$ 1,25), por dia, reduziu-se pela metade.  

Por fim, frisa-se a importância da efetivação dos objetivos constitucionais por 

meio da instituição de impostos e contribuições sociais e a maximazação de sua 

aplicação, buscando desenvolvimento econômico, que vai além do mero 

crescimento, prezando pelo progresso, realização de justiça sócio-econômica de 

grande parte da sociedade política brasileira, observando e aplicando os princípios 

constitucionais tributários, efetivamente assegurando a efetividade de garantias 

fundamentais.  

 

 Falando-se em solidariedade social, para realização da justiça fiscal, e tendo 

em vista o momento de dificuldade econômica vivido no Brasil, conforta saber que os 
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repasses dos valores do denominado Programa Bolsa Família e outros para 

superação da miséria no país, apesar de relevantes, tiveram papel secundário na 

elevação da renda dos que saíram dessa situação, conforme aponta o estudo do 

Banco Mundial intitulado “A renda do trabalho é responsável pela redução da 

pobreza?”, que identificou de onde veio o aumento da renda das pessoas que 

saíram da situação de miséria – entendidas pelo Banco Mundial como aquelas que 

vivem com menos de US$ 2,50 (dois dólares americanos e meio) por dia. 

 

  No caso do Brasil, 52% desse aumento veio do rendimento que as famílias 

obtiveram com o trabalho; 32% vieram de doações e programas de transferência de 

renda (como o Bolsa Família). Os 16% restantes se referem a mudanças na 

composição da família – por exemplo, quando um filho atinge idade de trabalhar e 

passa a colaborar com a renda do domicílio.219 

 

 

  Pelas contas do Banco Mundial, o número de pessoas que vivem com menos 

de US$ 2,50 (dois dólares americanos e meio) por dia no Brasil passou de 45,5 

milhões em 2000 para 28,4 milhões em 2010. 

 

Tabela 5.7 - De onde veio o dinheiro das pessoas que saíram da miséria* 

País Renda do 
trabalho 

Renda não proveniente do trabalho (doações, 
transferências, programas sociais) 

Renda obtida com mudanças na 
composição da família 

Panamá 56 35 9 
Colômbia 55 35 10 
Honduras 55 8 37 

                                                           
219 “O que contribuiu mais expressivamente [para a redução da pobreza extrema no Brasil] foi a renda 
do trabalho”, disse o brasileiro João Pedro Azevedo, economista do Banco Mundial e um dos autores 
da pesquisa. Segundo ele, as famílias que receberam o benefício, mas não conseguiram ao mesmo 
tempo aumentar a renda do trabalho, não saíram da miséria; apenas reduziram o grau de extrema 
pobreza, mas sem superar a faixa de ganhos de US$ 2,50 [dois dólares americanos e meio] por dia. 
Observa-se, contudo, que nesse estudo o Banco Mundial não analisou os possíveis efeitos indiretos 
das políticas de transferência de renda. Por exemplo, se um vendedor passou a ganhar mais porque 
seus clientes receberam Bolsa Família e passaram a gastar mais, esse aumento de renda foi 
computado apenas como uma conquista dele por meio do próprio trabalho. 
Diferentemente do que aconteceu no México e em alguns outros países da América Latina, no Brasil 
o fator que mais contribuiu para que 17 milhões de pessoas saíssem da pobreza extrema na década 
passada foi o aumento da renda obtida no próprio trabalho, mostrou pesquisa do Banco Mundial. As 
outras economias da América Latina que reduziram a pobreza trilharam um caminho um pouco 
diferente do Brasil, segundo o estudo do Banco Mundial. No México e na Argentina, a renda não 
proveniente do trabalho teve uma importância igual ou até maior do que aquela que vem do emprego, 
conforme mostra a tabela que segue, sendo El Salvador o país onde as políticas de transferência de 
renda tiveram maior impacto. 
[ Vide em Sílvio Guedes Crespo – Blog Achados Econômicos Disponível em: 
<http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2013/02/04/sozinho-bolsa-familia-nao-elimina-
miseria-diz-banco-mundial/ >. Acesso em 20 fev. 2014.]  

http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/author/blogsilviocrespo/
http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2013/02/04/sozinho-bolsa-familia-nao-elimina-miseria-diz-banco-mundial/
http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2013/02/04/sozinho-bolsa-familia-nao-elimina-miseria-diz-banco-mundial/
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Brasil 52 32 16 
Paraguai 50 -7 57 
Equador 47 28 25 
Argentina 40 39 21 
Costa Rica 34 41 25 
Chile 28 40 32 
México 19 49 32 
El Salvador -12 68 44 

 * Os números mostram quanto cada um dos três grupos de fonte de renda contribuiu para o aumento dos 

ganhos daqueles de saíram da condição de pobreza extrema  

 Fonte: Azevedo e outros. “Is Labor Income Responsible for Poverty Reduction? A decomposition approach”220  
     Fonte: Banco Mundial: http://www.worldbank.org/pt/country/brazil   

 
 
  Portanto, esse exemplo do programa denominado “Bolsa Família”, bem ilustra 

a efetivação do primeiro princípio tributário posto por Adam Smith, de que “as 

pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza” [people should 

contribute taxes in proportion to their incomes and wealth], resultando na busca da 

realização do que seja justiça fiscal, dando efetividade aos objetivos expressos no 

art. 3º da Constituição brasileira de 1988. Ademais, verifica-se a efetividade dos 

princípios da igualdade, da solidariedade, bem como ao mínimo existencial, que 

correspondem ao primeiro princípio tributário posto por Adam Smith na obra A 

Riqueza da Nações. 

 

                                                           
220 [ Ver também no Blog Achados Econômicos de Sílvio Guedes Crespo –  Disponível em: 
<http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2013/02/04/sozinho-bolsa-familia-nao-elimina-
miseria-diz-banco-mundial/ >. Acesso em 20 fev. 2014 

http://www.worldbank.org/pt/country/brazil
http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/author/blogsilviocrespo/
http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2013/02/04/sozinho-bolsa-familia-nao-elimina-miseria-diz-banco-mundial/
http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2013/02/04/sozinho-bolsa-familia-nao-elimina-miseria-diz-banco-mundial/
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5.1.2 Segundo Princípio Tributário Conforme ADAM SMITH: 

“Os tributos devem ser certos e não arbitrários”  
[Taxes should be certain, not arbitrary]. 

 

 Colocou de forma clara Adam Smith que é preciso que o tributo a ser pago, 

compulsoriamente, pelo sujeito passivo, contribuinte, consista num valor líquido e 

certo e que, por isso, não seja arbitrário. Acrescenta ele que a data de pagamento, o 

modo de pagamento, a quantidade a ser recolhida devem ser claros e precisos para 

o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, bem como para qualquer outra 

pessoa, pois, caso contrário, o sujeito passivo tributário fica, em maior ou menor 

grau, à mercê da autoridade tributária ou do fisco, o que pode então vir a resultar em 

ilícito administrativo ou tributário penal.221 

 Quanto a certeza e segurança jurídica assevera Adam Smith:  

A indefinição da tributação estimula a insolvência e favorece a 
corrupção de uma categoria de homens já naturalmente impopulares, 
mesmo quando não são nem insolentes nem corruptos. Na 
tributação, a certeza sobre aquilo que todo indivíduo precisa pagar é 
uma questão de tal relevância, que, segundo mostra a experiência de 
todas as nações, creio não haver mal tão grande como a existência 
de um grau mínimo de incerteza.222  

 

Desta máxima de Adam Smith infere-se a importância dos princípios da 

segurança jurídica,223 da previsibilidade ou não-surpresa, da legalidade224 e da 

eficiência da administração pública, especialmente no âmbito tributário.225 

                                                           
221 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1047. 
222 Id., ibid., 2012, p. 1047. 
223 Sobre o megaprincípio da segurança jurídica, Paulo de Barros Carvalho diz que “a segurança 
jurídica é, por excelência, um sobreprincípio e que não se tem notícia de que algum ordenamento a 
contenha como regra explícita. Efetiva-se pela atuação de princípios, tais como o da legalidade, da 
anterioridade, da igualdade, da irretroatividade, da universalidade da jurisdição, dentre outros. 
Acrescenta dizendo que “de nada adiantam direitos e garantias individuais, placidamente inscritos na 
Lei Maior, se os órgãos a quem compete efetivá-los não o fizerem com a dimensão que o bom uso 
jurídico requer.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., 2003, p. 360-361). 
224 Art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988, está expresso o princípio da legalidade: “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;” BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015. O 
mesmo texto em inglês: “Article 150. Without prejudice to any other guarantees ensured to the 
taxpayers, the Union, the states, the Federal District and the municipalities are forbidden to: I - impose 
or increase a tribute without a law to establish it;” BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the 
Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho 
Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2002. 
225 No Brasil, o princípio da eficiência na administração pública, inclusive na administração tributária, 
está constitucionalizado no art. 37, caput, da Constituição de 1988, conforme segue: “Art. 37. A 
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 Segundo apontado por Adam Smith, um dos aspectos relacionados à justiça 

fiscal é a certeza, a previsibilidade, a segurança jurídica que as normas tributárias 

devem proporcionar. Portanto, o sistema tributário deve ser claro, possibilitando ao 

sujeito passivo tributário conhecer, saber antecipadamente o montante de tributo 

devido.  

 Também importantes para realização da justiça, conforme Adam Smith, além 

de aspectos relacionados à certeza, à previsibilidade, à segurança jurídica que as 

normas tributárias devem propiciar, são aspectos relacionados à eficácia das normas 

tributárias e sua efetiva aplicação. Nesse sentido, pertinente trazer o entendimento 

dos doutrinadores britânicos Geoffrey Morse e David Williams: 

 

As Adam Smith pointed out, another aspect of justice is certainty. The 
tax system should be clear, so that a taxpayer can see in advance 
how much tax must be paid. Secondly, enforcement should be 
consistent and universal. There is nothing more destructive of 
taxpayer morality than the suspicion that others are not paying. If 
you pay only half your income tax because of a trick, why should I 
pay more than that? Equally, if you get some form of special 
allowance, why should I not get one too? But if neither of us 
understands the law, we do not know if we are paying enough. So, 
certainty also requires rules that can be understood.226 

 

Parafraseando Geoffrey Morse e David Williams e seguindo o pensamento de 

Adam Smith, tem-se que a certeza, a segurança jurídica, é uma faceta da realização 

da justiça. O sistema tributário deve ser claro, pois só assim o sujeito passivo 

tributário pode conhecer, previamente, o valor do crédito tributário devido. Ademais, 

a eficácia, a real aplicação das normas jurídicas tributárias, deve ser efetiva, geral e 

igual para todos, pois não haveria nada mais prejudicial, destruidor da moral do 

contribuinte do que a suspeita de que outros não estão pagando os tributos devidos, 

em decorrência da utilização de um ardil. Portanto, a certeza, a segurança jurídica 

pressupõe a existência de normas jurídicas que sejam inteligíveis por todos.  

                                                                                                                                                                                     

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
Acesso em: 28 jun. 2015. O mesmo texto em inglês: “Article 37. The direct or indirect public 
administration of any of the powers of the Union, the States, the Federal District and the municipalities,  
shall obey the principles of lawfulness, impersonality, morality, publicity, efficiency and also the 
following:”  
226 WILLIAMS, David W.; MORSE, Geoffrey Davies. Op. cit., 2000, p. 7. 
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Portanto, do princípio da tributação, posto por Adam Smith, de que os tributos 

devem ser certos e não arbitrários, infere-se a consagração dos princípios 

relacionados à justiça fiscal referentes à segurança jurídica,227 da previsibilidade ou 

não-surpresa e da eficiência da administração tributária, possibilitando ao cidadão-

contribuinte ou sujeito passivo tributário conhecer, antecipadamente as normas 

jurídicas que tem que observar e, consequentemente, o montante do crédito 

tributário efetivamente devido.  

 

 

55..11..22..11  PPrriinnccííppiioo  ddaa  sseegguurraannççaa  jjuurrííddiiccaa 

  

Humberto Ávila afirma que alguns aspectos do Direito, como falta de 

inteligibilidade, confiabilidade e previsibilidade, levam a sociedade ao estado de 

insegurança jurídica. Por isso, argumenta que o tema precisa ser mais bem discutido 

por instituições, que o tornem realidade, ressaltando que “a segurança jurídica não é 

um princípio como os outros, mas é uma condição estrutural do Direito”.228 Ele faz a 

seguinte conceituação de segurança jurídica: 

 

O conceito de segurança jurídica incide da mesma forma no Direito 
Tributário. Não há pois dois princípios da segurança jurídica, um geral 
e um outro tributário, mas a aplicação setorial do princípio da 
segurança jurídica. Apesar disso, há algumas nuanças que precisam  
ser referidas, quer decorrentes do modo como a segurança jurídica foi 
positivada na CF/88, no âmbito do Direito Tributário, quer advindas da 
própria natureza  da relação obrigacional tributária. Essas nuanças 
atribuem ao princípio da segurança jurídica tributária um caráter 
especial.229     

                                                           
227 Sobre o megaprincípio da segurança jurídica Paulo de Barros Carvalho diz que “a segurança 
jurídica é, por excelência, um sobreprincípio e que não se tem notícia de que algum ordenamento a 
contenha como regra explícita. Efetiva-se pela atuação de princípios, tais como o da legalidade, da 
anterioridade, da igualdade, da irretroatividade, da universalidade da jurisdição, dentre outros. 
Acrescenta dizendo que “de nada adiantam direitos e garantias individuais, placidamente inscritos na 
Lei Maior, se os órgãos a quem compete efetivá-los não o fizerem com a dimensão que o bom uso 
jurídico requer.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit., 2003, p. 360-361). 
228 Palestra no IX Congresso Nacional da Associação Nacional dos Procuradores Municipais noticiado 
no SINPROFAZ - BOLETIM INSTITUCIONAL - ANO 2012 - nº 337 | Sexta-feira, 30 de novembro de 
2012. Vide: ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – Entre permanência, mudança e realização no 
Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011. 
229 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito 
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p . 280. 
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Cocluindo a monografia sobre segurança jurídica, Humberto Ávila observa:  

 

A análise da estrutura do Sistema Tributário revela, com clareza, que 
as normas tributárias – princípios e regras – protegem, 
insistentemente, os ideais que compõem a segurança jurídica: ao 
prever o conceito de tributo, as espécies tributárias, as regras de 
competência tributária, as limitações ao poder de tributar, as fontes do 
Direito Tributário e ao instituir alguns princípios, como os princípios da 
isonomia e da transparência fiscal, a Constituição estabelece o que 
pode e o que não pode ser tributado bem como o modo como deverá 
ser configurada a tributação, privilegiando, com isso, o ideal de 
cognoscibilidade do Direito Tributário, pela acessibilidade, abrangência 
e clareza de suas normas; ao proibir a retroatividade tributária e ao 
assegurar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a 
Constituição prescreve quando a tributação poderá produzir efeitos, 
instituindo, desse modo, o ideal de confiabilidade do Direito Tributário, 
pela permanência do ordenamento jurídico e pela intangibilidade de 
determinadas situações nele anteriormente fundadas; ao estabelecer a 
regra da anterioridade tributária, o princípio da isonomia em matéria 
tributária e os princípios processuais aplicáveis aos procedimentos e 
aos processos tributários, de que são exemplo os princípios do devido 
processo legal e da duração razoável do processo, a Constituição 
permite que o contribuinte possa antecipar e medir as consequências 
que serão atribuídas aos seus atos e aos atos da Administração, 
favorecendo, desse modo, o ideal de calculabilidade do Direito 
Tributário, pela anterioridade e continuidade do ordenamento 
jurídico.230  

 

 

Paulo de Barros Carvalho diz que “a segurança jurídica é, por excelência, um 

sobreprincípio e que não se tem notícia de que algum ordenamento a contenha 

como regra explícita. Efetiva-se pela atuação de princípios, tais como o da 

                                                           
230 Ainda em suas conclusões sobre o princípio da segurança jurídica, Humberto Ávila ressalta que: 
“6.2 No Direito Tributário, a referida conotação protetiva da segurança jurídica é reforçada igualmente 
pela forma e pelo conteúdo das normas constantes do Sistema Tributário: pela forma, porque as 
normas constitucionais utilizam as expressões “limitações ao poder de tributar” e “garantias 
asseguradas aos contribuintes”, com conotação visivelmente garantidora dos direitos individuais dos 
contribuintes frente ao poder de tributar; pelo conteúdo, tendo em vista os já referidos ideais de 
cognoscibilidade, de confiabilidade e de calculabilidade normativas que as normas tributárias direta 
ou indiretamente protegem. [...] 7.2  No âmbito do Direito Tributário, o caráter jurídico da segurança 
fica ainda mais límpido, especialmente porque no Sistema Tributário a Constituição enfatiza aspectos 
ligados à qualidade do Direito (pelas regras de competência e pelas regras de legalidade, de 
anterioridade e de irretroatividade) e aos modos de proteção de direitos (pelas garantias 
“asseguradas aos contribuintes” e pelos princípios processuais aplicáveis à matéria tributária, como 
são os princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo, sem prejuízo de 
outras garantias mais específicas, como a do mandado de segurança).” (ÁVILA, Humberto. 
Segurança Jurídica: Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito Tributário. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p . 672-674.) 
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legalidade, da anterioridade, da igualdade, da irretroatividade, da universalidade da 

jurisdição, dentre outros.” Acrescenta dizendo que “de nada adiantam direitos e 

garantias individuais, placidamente inscritos na Lei Maior, se os órgãos a quem 

compete efetivá-los não o fizerem com a dimensão que o bom uso jurídico 

requer.”231 

 

  Finalizando, observa-se que, na verdade, em decorrência do elevado grau de 

litigiosidade que há no Brasil envolvendo matéria tributária, sendo o contencioso 

tributário, tanto judicial como administrativo muito intenso e de resultado 

imprevisível, questiona-se a efetiva e plena existência de segurança jurídica no 

âmbito tributário brasileiro, onde se diz que não há certeza de nada, conforme 

refortagem do periódico The Economist, edição publicada em 12 de janeiro de 2013, 

com o título: “Tax in Brazil: Nothing is certain. Brazilian firms fight huge and 

unpredictable tax bills”232, conforme se vê transcirto abaixo.233   

 

 

                                                           
231 “Tributo e segurança jurídica”. In: Dos princípios constitucionais: considerações em torno das 
normas principiológicas da constituição. (LEITE, George Salomão (Org.). Op. cit., 2003, p. 360-361). 
232 Tradução livre: Tributo no Brasil: nada é certo. Empresas brasileiras brigam por vultosas e 
imprevisíveis cobranças tributárias. 
233 Tax disputes are as Brazilian as string bikinis or samba. Petrobras, a state-controlled oil giant, is 
fighting a bill for 4.8 billion reais relating to the leasing of oil platforms between 1999 and 2002. Vale, a 
mining giant, is fighting four bills totalling 30.5 billion reais for tax on its foreign earnings and another 
for 3 billion reais in royalties. Both battles have lasted years and ended up in court. The amounts 
under dispute are getting bigger, says Andrea Bazzo of Mattos Filho Advogados, a São Paulo law 
firm, simply because there are more big Brazilian firms. They are more common because a shift to 
electronic filing makes errors easier to spot. Erring is painfully easy: the World Bank rates.  
Tax officials generally issue infraction notices as soon as they spot a potential mistake, says Luiz 
Peroba of Pinheiro Neto, another law firm, rather than discussing it directly with the firm. This is true 
even if there has been no loss of revenue—and even if their interpretation is unlikely to prevail. Natura 
says its latest dispute relates to its company structure, with a split between its commercial and 
industrial arms, which has not changed since 1994. It received a similar bill in 2005, which it disputed 
successfully. 
Such infraction notices include interest and a penalty of 75%, or 150% if fraud is suspected. That often 
makes them unpayably vast: MMX’s disputed bill is 90% of its entire market value. So firms have little 
choice but to fight, which can easily take 15 years if the argument ends up in court. 
Foreign businesses worry more about the complexity and unpredictability of Brazil’s taxes than the 
total burden, says Mr Peroba. Locals regard long tax battles as just another cost of doing business; 
few worry that the taxman will bankrupt them. In recent years the government has passed several tax 
amnesties, slashing interest and fines and letting infractors pay in instalments. “Without tax reforms, 
amnesties are the only way to keep the system going,” says Mr Peroba. “Brazilians know these bills 
will come from time to time, and if they eventually have to pay it won’t be the full amount.” 
(“Tax in Brazil: Nothing is certain. Brazilian firms fight huge and unpredictable tax bills”. São 
Paulo, The Economist, edição 12.01.2013. Disponível em: 
<http://www.economist.com/news/business/21569450-brazilian-firms-fight-huge-and-unpredictable-
tax-bills-nothing-certain/print>. Acesso em: 28 jun. 2013.) 

http://www.economist.com/news/business/21569450-brazilian-firms-fight-huge-and-unpredictable-tax-bills-nothing-certain/print
http://www.economist.com/news/business/21569450-brazilian-firms-fight-huge-and-unpredictable-tax-bills-nothing-certain/print
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55..11..22..22  PPrriinnccííppiioo  ddaa  lleeggaalliiddaaddee 

 

  Geraldo Ataliba adverte que “a lei é o instrumento da isonomia” e acrescenta 

que é exigido do intérprete que leve em consideração a adequada consideração 

sistêmica outros princípios, para a fiel captação de seu conteúdo jurídico.234  

O princípio constitucional da legalidade tributária, no Brasil, encontra-se no 

Artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988, estando expresso que:  

 

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;235 

 

 Instituído em lei significa ser o tributo consentido pelo povo, através de seus 

representantes no Poder Legislativo. O povo consente que o Estado invada seu 

patrimônio para dele retirar os meios indispensáveis à satisfação das necessidades 

coletivas.236 Esse princípio encontra-se também no art. 5º, inciso II, da Constituição 

de 1988, que trata de direitos e garantias fundamentais. 

Quanto a aplicação do princípio da legalidade, entendemos que não há 

exceções tributárias a esse princípio, apesar de haver interpretações que ocorreriam 

“exceções” ao princípio da legalidade ou que existiriam peculiaridades relacionadas 

a esse princípio, como o prazo para o pagamento do tributo não precisar ser sempre 

fixado em lei, tendo inclusive o Recurso Extraordinário-RE nº 140.669-PE, rel. Min. 

Ilmar Galvão, acolhido tal entendimento, publicado também no Informativo do 

                                                           
234 Conforme Ataliba: “a captação do conteúdo jurídico da isonomia exige do intérprete adequada 
consideração sistemática de inúmeros outros princípios constitucionais, especialmente a legalidade, 
critério primeiro, lógica e cronologicamente, de toda e qualquer ação estatal” [...] Igualdade diante do 
Estado, em todas as suas manifestações. Igualdade perante a Constituição, perante a lei e perante 
todos os demais atos estatais. A isonomia, como quase todos os princípios constitucionais, é a 
implicação lógica do magno princípio republicano, que fecunda e lhe dá substância. [...] Embora tenha 
larguíssima fundamentação histórica e provectas raízes culturais, o princípio da isonomia só pode ser 
compreendido em toda sua dimensão e significado, juntamente com o princípio da legalidade”. 
(ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: RT, 1985, p. 133). 
235 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015). O 
mesmo texto em inglês: “Article 150. Without prejudice to any other guarantees ensured to the 
taxpayers, the Union, the states, the Federal District and the municipalities are forbidden to: I - impose 
or increase a tribute without a law to establish it;” (BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the 
Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho 
Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2002). 
236 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., 2010, p. 38. 
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Supremo Tribunal Federal – STF nº 134, sendo que tal interpretação decorre 

especialmente dos arts. 97 e 160, do Código Tributário Nacional - CTN. Entretanto, 

frisa-se que, se a lei houver fixado um prazo, este não pode ser alterado por norma 

infralegal. 

Interessante também observar que parte da doutrina entende que a alteração 

no prazo de pagamento do tributo deve observar o princípio da estrita legalidade. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal - STF tem-se posicionado no sentido de que o 

rol constante no art. 97 do CTN constitui numerus clausus. Dessa forma, não 

havendo previsão no art. 97 do CTN quanto ao prazo para pagamento do tributo, 

nada obsta alteração dos prazos para pagamento do tributo por meio de normas 

infralegais, quando não houver a sua fixação em lei. 

 Também entendem como exceção ao princípio da legalidade o art. 153, § 1º, 

da Constituição de 1988, no sentido de que é facultado ao Poder Executivo, 

atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos 

impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V, ou seja, respectivamente, Imposto 

sobre a Importação, Imposto sobre a Exportação, Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI e Imposto sobre Operações Financeiras - IOF. O mesmo 

entendimento também para o art. 155, §4º, IV, da CF/88 – caso do ICMS  

monofásico sobre lubrificantes e combustíveis -, que terá alíquota fixada no âmbito 

do Conselho Nacional de Política Fazendária-Confaz, o qual reúne todos os 

secretários de Fazenda dos Estados da federação e também do Distrito Federal. 

Ainda o art. 177, §4º, inciso I, alínea “b”, da CF/88, ou seja, a alíquota da 

contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de 

importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados e álcool combustível, conhecida simplesmente como Cide-Combustível, 

poderá ser reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo. 

 

55..11..22..33  PPrriinnccííppiioo  ddaa  eeffiicciiêênncciiaa  nnaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ttrriibbuuttáárriiaa  
 

  Interessante observar, nesse contexto, que a Administração Pública uma vez  

obediente ao princípio da eficiência “supre de forma útil as reais necessidades dos 

cidadãos contribuintes, com celeridade e o menor ônus possível para os cofres 

públicos. A conduta administrativa, portanto, deve sempre estar vinculada a uma alta 
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rentabilidade social.”237 Portanto, como preconizado por Adam Smith a 

Administração Tributária deve ser pautada pelo mencionado princípio 

No Brasil, o princípio da eficiência na administração pública, inclusive na 

administração tributária, está constitucionalizado no art. 37, caput, da Constituição 

de 1988, como se vê: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:238 

 

 Antes de tratarmos do princípio da eficiência no âmbito jurídico, 

especialmente na administração tributária, vejamos sucintamente o que se entende 

por eficiência no Direito Tributário. Em relação à eficiência econômica, Cristiano 

Carvalho, entende que “quando o Estado institui algum tributo incidente sobre as 

trocas econômicas, o sistema de preços do mercado sofre ruído, causando 

desequilíbrio na oferta e demanda”239. Portanto o que se deseja, é a limitação da 

tributação em um ponto que não iniba a atividade privada, geradora de riqueza para 

a sociedade.240  

  Por sua vez, sobre o mesmo ponto, Paulo Caliendo Velloso da Silveira 

ressalta que: 

 

De um lado, o estado deve implementar suas políticas com o mínimo 
de efeitos para a sociedade. Minimizar seus efeitos é uma das 
exigências da eficiência econômica. Por outro lado, o Estado deve agir 
para obter a mais equitativa distribuição de bens na sociedade, 
especialmente, perante o fato de vivermos em uma sociedade em que 

                                                           
237 DINIZ, Alécio Saraiva. O Princípio Constitucional da Eficiência. 2002, 193 f. (Mestrado) Programa 
de Mestrado em Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Fortaleza, 2002, p. 94. 
238 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015). O 
mesmo texto em inglês: “Article 37. The direct or indirect public administration of any of the powers of 
the Union, the States, the Federal District and the municipalities, shall obey the principles of 
lawfulness, impersonality, morality, publicity, efficiency and also the following:” (BRASIL. Constituição 
(1988). Constitution of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, 
Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002). 
239 CARVALHO, Cristiano. “A Análise Econômica do Direito Tributário”. In: SCHOURI, Luis Eduardo 
(Coord.) Direito Tributário: Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Quartier Latin, p. 1-
21, 2008, p.8. 
240 Id., íbid., p. 21 
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o mercado é imperfeito e existem motivações decorrentes de vontade 
de promoção de políticas públicas de bem-estar social.241 

 

   Agora, sobre o princípio da eficiência, especificamente no âmbito tributário, 

Isabela Bonfá de Jesus explica que “o Estado busca o melhor rendimento com o mínimo 

de erros e dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios (maximização de resultados pela 

menor utilização de meios)” e ainda observa que “equivocado interpretar o princípio da 

eficiência no sentido do princípio da maior arrecadação, o que se visa é uma política 

tributária e não uma política arrecadatória”.242 

  Como observado por Isabela Bonfá de Jesus, no que tange à relação entre as 

obrigações tributárias acessórias e a violação ao princípio da eficiência, quando tais 

deveres instrumentais tributários são demasiadamente pesados, pertinente também 

trazer os ensinamentos de Thaís Helena Morando de que “é mister que se atente a 

esse princípio, na produção de legislação enxugada, de fácil compreensão e 

aplicação, relativamente às obrigações tributárias acessórias”, justificando que “o 

excesso vertiginoso de obrigações acessórias” estaria “incompatível e em 

descompasso”.243 com o mencionado princípio. 

 Portanto, deve-se buscar sempre a realização do princípio da eficiência, 

plasmado como regra constitucional, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, 

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. A 

                                                           
241 CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito: 
uma visão crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 18-19. 
242 Isabela Bonfá diz ainda que: Pode-se defender que a eficiência constitui uma diretriz, um 
mandamento de otimização da atividade administrativa, sem perder de vista a realização do bem 
comum. [...] Percebe-se uma estreita ligação do princípio da eficiência com os princípios da 
razoabilidade, moralidade e praticidade: aplicação a todos os poderes e atividades do Estado. 
Na seara tributária, o princípio da eficiência está relacionado as obrigações acessórias, onde não se 
admite imposição de deveres instrumentais que se revelem demasiadamente custosos e complexos 
ao contribuinte, estimulando o seu descumprimento, comprometendo a eficiência na arrecadação.”  
(BONFÁ DE JESUS, Isabela. Manual de Direito Tributário. São Paulo: RT, 2014, p. 53).  
243 Verifica-se uma verdadeira indignação de Thaís Helena Morando em face do contrate entre 
princípio da eficiência e as inúmeras obrigações tributárias acessórias a cargo do sujeito passivo 
tributário: “ Note-se que o princípio da eficiência é comando constitucional direcionado 
obrigatoriamente às três esferas do Poder (Legislativo, Executivo e o Judiciário). 
Assim, é mister que se atente a esse princípio, na produção de legislação enxugada, de fácil 
compreensão e aplicação, relativamente às obrigações tributárias acessórias. 
Isto é, o fim a ser atingido pela tributação é o desenvolvimento, em todos os aspectos, de uma 
sociedade justa e solidária. 
Mas, por outro lado, o crescimento e o desenvolvimento social não podem sacrificar, mortalmente, as 
fontes produtivas da nação que geram empregos, renda e tributos. 
Desse modo, o excesso vertiginoso de obrigações acessórias atuais encontra-se plenamente 
incompatível e em descompasso com o princípio da eficiência, sob a ótica do contribuinte”. (A 
Natureza Jurídica da Obrigação Tributária Acessória e os Princípios Constitucionais Informadores. 
2010. 171 f. (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Direito Tributário, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 2010, p. 67-68).   
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abrangência do instituto é ampla, alcançando matéria tributária, não obstante 

eventuais pontos controvertidos, em alguns questionamentos relacionados à estrita 

legalidade. 

 O modelo de Estado com o qual o mundo contemporâneo convive e suscita 

nova compreensão não só do Direito Tributário, mas também do Direito 

Administrativo, de onde se originou o Tributário. Há, no âmbito fiscal e 

administrativo, o frequente temor que a Administração aloque inadequadamente os 

recursos que gerencia.  

 O exercício de direitos exige que se enfrentem custos; imagem romântica dá-

nos conta de que o bom Estado cobra tributos com justiça e realoca inteligentemente 

os recursos que alcançou244.  

 A fim de realizar justiça fiscal por meio da aplicação de princípio urge que se 

concebam fórmulas factíveis de eficiência, especialmente do ponto de vista negocial. 

Conforme Stephen Holmes e Cass R. Sunstein do Estado contemporâneo espera-se 

não somente a base legislativa e administrativa para o funcionamento de uma 

economia de mercado; espera-se também que o Estado contribua para que o 

sistema se torne mais produtivo245. 

 É nesse sentido que o substantivo eficiência tem recorrentemente informado o 

modelo administrativo brasileiro. A emenda constitucional nº 19, vinculada à reforma 

administrativa, de 4 de junho de 1998, alterou a redação original do art. 37 da 

Constituição de 5 de outubro de 1988, elencando o princípio da eficiência entre os 

demais referenciais que informam a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 Registre-se que o princípio da eficiência não significa necessariamente 

desprezo para com a legalidade; tem-se ou busca-se convergência e 

complementação, estando ligado o vocábulo à “idéia de ação, para produzir 

resultado de modo rápido e preciso”, sendo esta a conclusão de Odete Medauar, 

após historiar sucintamente a trajetória do conceito normativo de eficiência.246.  

                                                           
244 Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, The Cost of Rights- Why Liberty Depends on Taxes. New 
York and London: WW. Norton & Company, 1999, p. 64. 
245 Id., ibid., p. 64. 
246 Traça Odete Medauar a evolução do princípio no Brasil: “Na legislação pátria o termo eficiência já 
aparecera relacionado à prestação de serviços públicos. Assim, a Lei Orgânica do Município de São 
Paulo, de 04.04.1990, no art. 123, parágrafo único, vez que ao ‘usuário fica garantido serviço público 
compatível com sua dignidade humana, prestado com eficiência, regularidade, pontualidade, 
uniformidade, conforto e segurança, sem distinção de qualquer espécie’. Por sua vez, a Lei nº 
8.987/95- Concessão e Permissão de Serviços Públicos-, no § 1º do art. 6º, caracteriza o serviço 



 

 106  

 

 Celso Antonio Bandeira de Melo vincula o princípio da eficiência ao conteúdo 

conceitual de princípio da boa administração, ao que consta, tomada essa noção do 

direito italiano, mas sempre ligado ao princípio da legalidade.247.   

 Na atualização da obra de Hely Lopes Meirelles, abordou-se o princípio da 

eficiência, sobre o qual esclareceu-se que não basta só a legalidade, mas 

“resultados positivos para o serviço público” e satisfatório atendimento das 

necessidades do povo.248. 

 O aludido princípio foi problematizado por José dos Santos Carvalho Filho, 

com ênfase em referenciais de produtividade e de economicidade, da “busca dos 

reais interesses da coletividade” com a redução de desperdícios de dinheiro público” 

e com a execução dos serviços à comunidade “com presteza, perfeição e 

rendimento funcional”.249. 

                                                                                                                                                                                     

adequado como aquele ‘que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas’. Agora a 
eficiência é princípio que norteia toda a atuação da Administração Pública. O vocábulo liga-se à idéia 
de ação, para produzir resultado de modo rápido e preciso. Associado à Administração Pública, o 
princípio da eficiência determina que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para 
produzir resultados que satisfaçam necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a 
descaso, a negligência, a omissão – características habituais da Administração Pública brasileira, 
com raras exceções. O princípio da eficiência vem suscitando entendimento errôneo no sentido de 
que, em nome da eficiência, a legalidade será sacrificada. Os dois princípios constitucionais da 
Administração devem conciliar-se, buscando esta atuar com eficiência, dentro da legalidade” 
(MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 128). 
247  Adverte Celso Antonio que: “tal princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é demais fazer 
ressalvas óbvias) senão na intimidade do princípio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de 
eficiência justificaria postergação daquele que é o dever administrativo por excelência. O fato é que o 
princípio da eficiência não parece ser mais do que uma faceta de um princípio mais amplo já 
superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio da ‘boa administração’. Este último 
significa, como resulta das lições de Guido Falzone, em desenvolver a atividade administrativa ‘do 
modo mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, graças à 
escolha dos meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como os mais idôneos para tanto’. Tal 
dever, como assinala Falzone, ‘não se põe simplesmente como um dever ético ou como mera 
aspiração deontológica, senão como um dever atual e estritamente jurídico’. Em obra monográfica, 
invocando lições do citado autor, assinalamos este caráter e averbamos que, nas hipóteses em que 
há discrição administrativa, ‘a norma só quer a solução excelente’. Juarez Freitas, em oportuno e 
atraente estudo- no qual pela primeira vez entre nós é dedicada toda uma monografia ao exame da 
discricionariedade em face do direito à boa administração-, com precisão irretocável, afirmou o 
caráter vinculante do direito fundamental à boa administração.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso 
Antonio.  Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 122) . 
248 Consta da atualização da obra de Hely Lopes Meirelles que o “princípio da eficiência exige que a 
atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 
com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros”  (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 98. Atualização de Eurico de Andrade Azevedo, Délcio 
Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho). 
249 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, p. 24. 
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 Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto o “Direito Administrativo nasceu como 

um direito do Estado enquanto administrador, passou a ser um direito do Estado e 

dos administrados, e tornou-se hoje, com seu núcleo constitucional e como seu 

prolongamento, um direito comum dos administrados face ao Estado 

administrador”250.  

 Partindo-se da ideia de que o Direito Tributário originou-se do Direito 

Administrativo, verifica-se que o princípio da eficiência, estatuído no caput do art. 37 

da Constituição Federal de 1988, aplica-se sim ao âmbito fiscal, sendo na verdade 

esse princípio um desdobramento do segundo princípio tributário posto por Adam 

Smith, dispondo que “os tributos devem ser certos e não arbitrários” [taxes should be 

certain, not arbitrary], sendo a eficiência tanto utilizada a favor da Administração 

Tributária quanto para o contribuinte, sujeito passivo tributário. 

 

 

                                                           
250 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 33. 
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5.1.3 Terceiro Princípio Tributário Conforme ADAM SMITH:  

“Os tributos devem ser cobrados da forma mais 
conveniente, prática e simples” 
[Taxes should be levied in the most convenient way] .  

 

Asseverou Adam Smith que é necessário que todos os impostos sejam 

arrecadados na data e do modo em que provavelmente forem mais convenientes 

para o sujeito passivo tributário.251 Dessa forma, infere-se, por exemplo, que o tributo 

deve ser arrecadado quando o sujeito passivo tributário, possivelmente, disporá de 

mais recursos para pagar a exação tributária.252  

Dessa forma, não deve apenas o fisco buscar suas conveniências 

arrecadatórias e simplesmente maximizar o fluxo de recursos a ingressar no tesouro 

público. Devem-se perquerir as conveniências dos sujeitos passivos tributários que 

geram as receitas para o Estado. Um aspecto relacionado a esse princípio tributário 

posto por Adam Smith refere-se às inúmeras obrigações tributárias acessórias ou 

como também são chamadas, deveres instrumentais tributários impostos aos 

contribuintes ou sujeitos passivos tributários, que geram os denominados custos de 

conformidade.  

 

 

5.1.3.1 Princípio da praticabilidade 

 

Abordaremos neste tópico o atualmente denominado princípio da 

praticabilidade. 

O aumento da complexidade da relações na sociedade pós-moderna, bem 

como das relações jurídico-tributárias levam a busca de simplificação de modelos e 

padronização de procedimentos a serem observados pelos sujeitos passivos 

tributários, bem como de obrigações acessórias ou deveres instrumentais, dando 

pouca margem à consideração de peculiaridades. 

Regina Helena Costa diz ter o princípio da praticabilidade ou praticidade 

tributária a formulação seguinte: 

 

                                                           
251 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1047. 
252 A título ilustrativo, percebe-se, por exemplo que a substituição tributária para frente, por não ter 
ocorrido, efetivamente, o fato tributário imponível, ou fato gerador in concreto, afrontaria esse terceiro 
princípio tributário de Adam Smith. 
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As leis tributárias devem ser exequíveis, propiciando o atingimento 
dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o 
adequado cumprimento de seus comandos pelos administrados, de 
maneira simples e eficiente, bem como a devida arrecadação dos 
tributos.253 

 

 

Percebe-se que o sistema do direito positivo, inclusive a Constituição Federal 

de 1988 - CF/88 contém várias normas das quais se infere o princípio da 

praticabilidade ou praticidade tributária, podendo-se exemplificar com o disposto no 

art. 146, III, alínea d, que diz caber à lei complementar estabelecer normas gerais 

em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o tratamento diferenciado e 

favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive 

com regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, 

inciso II, da CF/88, ou seja, em relação ao ICMS; das contribuições sociais previstas 

no artigo 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239 da CF/88, 

diga-se, o PIS, e o parágrafo único do mesmo artigo 146, da CF/88, que trata da 

instituição de “regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” e ainda, a título exemplificativo, o 

artigo 179, da CF/88, que estabelece que a “União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, 

assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 

simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”, dentre outras 

hipóteses previstas em normas jurídicas positivadas.  

 

Verifica-se que partindo-se da efetividade do princípio da praticabilidade ou 

praticidade tributária, a norma jurídica legal se vale de instrumentos para reduzir a 

complexidade e viabilizar o cumprimento de obrigações acessórias ou deveres 

instrumentais, que representam “custos de conformidade tributária” (compliance 

costs of taxation) para os sujeitos passivos.  

 

 

                                                           
253 COSTA. Regina Helena, Curso de Direito Tributário. Constituição e Código Tributário Nacional. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 87. 
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5.1.3.2 Custos de Conformidade Tributária: complexidade e custos para o 
sujeito passivo atender aos deveres instrumentais tributários ou às 
obrigações acessórias 

 

Consagrou-se chamar de “custos de conformidade” tributária254, aqueles 

necessários ao sujeito passivo tributário dispender a fim de cumprir às exigências e 

formalidades da legislação tributária. O fundamento legal de validade dessas 

obrigações ditas acessórias, ou também ditos deveres instrumentais tributários, 

encontra-se no artigo 113 do Código Tributário Nacional (CTN)255.  

A auditoria e consultoria PriceWaterhouse&Coopers, em estudo de 2010, 

intitulado The impact of VAT compliance on business, verificou, mundialmente, que 

apesar das largas semelhanças dos princípios tributários aplicados aos tributos 

indiretos, as respectivas normas tributárias têm eficácia e aplicação diferenciadas 

nos diversos Estados soberanos e territórios, sendo que a forma e as normas para o 

cumprimento das obrigações tributárias acessórias, também denominadas de 

deveres instrumentais, variam consideravelmente.256   

O mencionado estudo de 2010, da PriceWaterhouse&Coopers, relacionado 

especificamente aos tributos indiretos sobre o consumo, foi feito na perspectiva de 

verificar o tempo necessário para o cumprimento das obrigações acessórias ou 

deveres instrumentais, em diferentes países, e para demonstrar o impacto nos 

custos para empresas e instituições, a fim de cumprirem tais deveres instrumentais, 

que são maiores quando requeridos por diferentes órgãos da administração 

tributária de um Estado. O referido estudo utilizou dados coletados pelo Banco 

Mundial (World Bank Group)257 sobre as facilidades no pagamento de tributos em 

diversas economias ao redor do mundo, bem como dados coletados pela 

                                                           
254 Em inglês pode-se entender por: “compliance costs of taxation”. 
255 Código Tributário Nacional-CTN:  
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas 
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente à penalidade pecuniária.  
256 SYMONS, Susan.; HOWLETT, Neville and ALCANTARA, Katia Ramirez (Co-authors).  “The 
impact of VAT compliance on business”. In: PRICEWATERHOUSE & COOPERS. London: 
PriceWaterhouse&Coopers International Limited-PwCIL, November 2010, p. 1. 
257 Esses dados fazem parte de um estudo denominado Paying Taxes 2010 Project, em que um 
resultado global e visão geral resultam em publicação conjunta do World Bank Group/International 
Finance Corporation and PriceWaterhouse&Coopers LLP. Vide: PriceWaterhouse&Coopers LLP. 
Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes>. Acesso em:13 dez. 2010.   
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PriceWaterhouse&Coopers LLP, especificamente para referido estudo, de um 

representativo número de exemplos obtidos em países que têm um sistema de 

tributos sobre o valor agregado ou um sistema de tributos indiretos incidentes sobre 

o consumo.   

Especificamente quanto ao Brasil, o referido estudo de 2010 demonstrava que 

são gastas, por ano, para atender as obrigações acessórias (ou deveres 

instrumentais) relacionadas aos tributos indiretos sobre o consumo de bens e 

serviços, o total de 1.374 (um mil, trezentos e setenta e quatro) horas de trabalho,258 

pagas pelo sujeito passivo tributário. Em face dessa constatação, não se pode dizer 

que esses tributos brasileiros são cobrados do contribuinte da forma mais 

conveniente, prática e simples!  

Na verdade, verifica-se que, no Brasil, o tempo despendido pelo sujeito 

passivo tributário para o cumprimento de obrigações de conformidade fiscal, ou 

deveres instrumentais, relacionadas aos tributos indiretos sobre o consumo de bens 

e serviços, foje de uma zona de razoabilidade, especialmente quando comparado 

com o tempo médio gasto pelas empresas contribuintes de outras regiões do 

planeta, para o cumprimento desses deveres instrumentais, vendo-se que, em 

outros países da América Latina e Caribe, gastam-se em média 192 horas por ano, 

enquanto, em países africanos, gastam-se em torno de 135 horas por ano; na União 

Europeia, o tempo despendido é de 73 horas por ano e, no países membros da 

OCDE-Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, gira em torno 

de 70 horas por ano.259   

O citado estudo da PriceWaterhouse & Coopers, de 2010, também 

demonstrou uma correlação entre o tempo para obtenção de restituições ou 

repetições relacionadas aos tributos sobre o consumo e o tempo gasto pelo sujeito 

passivo para cumprir seus deveres instrumentais. Assim, na África, América Latina e 

Caribe, onde se demandam mais de duas vezes de tempo do contribuinte para 

cumprir suas obrigações tributárias acessórias referentes aos tributos indiretos ou 

sobre o consumo, justamente nessas regiões, onde a restituição ou repetição 

tributária, operada pelo fisco ocorre mais lentamente do que na média dos países-

membros da Organization for Economic Co-operation and Development–OECD e de 

                                                           
258 SYMONS, Susan; HOWLETT, Neville; and ALCANTARA, Katia Ramirez (Co-authors). Op. cit., 
2010, p. 12. 
259 SYMONS, Susan.; HOWLETT, Neville and ALCANTARA, Katia Ramirez (Co-authors).  Op. cit., 
2010, p. 13. 
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que a média dos países da União Européia.260 É ressaltado no trabalho que o tempo 

para obtenção de restituição tributária (tax refund) pode ilustrar o grau de eficiência 

das autoridades e da administração tributária.  

O sumário da pesquisa de 2010, da PriceWaterhouse & Coopers, The impact 

of VAT Compliance on Business, em linhas gerais, quanto a tributação indireta sobre 

o consumo, foi concluído com as seguintes assertivas: (i) maior tempo é gasto com 

atividades de conformidade tributária onde o tributo sobre o valor agregado é 

administrado por distintas autoridades/administrações tributárias, por exemplo, no 

Brasil, temos o âmbito federal, estadual e municipal; (ii) maior tempo é gasto onde a 

administração tributária é mais fraca, tendo como mensuração o tempo para obter a 

restituição do indébito tributário; (iii) a frequência com que as declarações fiscais e a 

quantidade de dados têm que ser submetidos à administração fiscal geram impacto 

no tempo para cumprimento das obrigações de conformidade fiscal;  e (iv) menos 

tempo é gasto onde as empresas contribuintes usam tanto formulários ficais digitais 

online, bem como meios de pagamento dos tributos; (v) os ônus para o cumprimento 

de obrigações de conformidade tributária tendem a ser menores nos países 

desenvolvidos e maiores nos países de menor renda; (vi) redução dos ônus para o 

cumprimento de obrigações de conformidade tributária e redução do tempo gasto 

pelas empresas contribuintes é importante para o eficiente funcionamento dos 

sistemas de tributos sobre o valor agregado, ou de tributos indiretos.261   

A título de ilustração, uma vez que causou grande repercussão quando 

divulgado, em 2010, o quadro a seguir demonstra a quantidade de horas gastas por 

uma empresa para para atender as obrigações fiscais de conformidade dos tributos 

sobre o consumo no Brasil: 

 

                                                           
260 Diz ainda que: “How long it takes for a taxpayer to receive a refund could be seen as a useful test 
of the efficiency of tax authorities. This is also important for business in view of the impact on 
corporate liquidity and the time value of money on delayed refund processing.” (Id., ibid., 2010, p. 13).  
261 PRICEWATERHOUSE & COOPERS; SYMONS, Susan; HOWLETT, Neville; and ALCANTARA, 
KATIA Ramirez (Co-authors). The Impact of VAT Compliance on Business. London: 
PriceWaterhouse&Coopers International Limited-PwCIL, November 2010, p. 14, que, pode ser 

sintetizado nos seguintes tópicos: 1 - More time is spent on compliance activities where VAT is 
administered by separate Tax Authority. 2 - More time is spent where tax administration is 
weaker (as measured by the time it is likely to take to obtain a refund). 3 - The frequency of 
returns and the amount of data which has to be submitted have an impact on how long it 
takes to comply. 4 - Less time is spent where business uses online filling and payment. 5 - 
The compliance burden tends to be lower in the developed world and higher in lower income 
countries. 6 - Streamlining the compliance burden and reducing the time needed by business 
is important for the efficient working of VAT systems. 
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Tabela 5.8 – Horas para cumprimento de obrigações de conformidade  
                           fiscal de tributos brasileiros sobre o consumo 

 

Hours to comply with consumption taxes in Brazil 
 

[Horas para cumprimento de obrigações de conformidade 
fiscal de tributos sobre o consumo no Brasil] 

 

Hours per 

year 

 
[Horas por ano] 

  

Preparation [Preparação] 

 

 

Data gathering [coleta/juntada de dados] 247 
Additional analysis [análise adicional] 330 
Calculation of tax liability  [cálculo do crédito tributário] 165 
Mandatory tax records / keeping up to date  
[Registros tributários obrigatórios/atualizações dos registros] 

82 
 

 824 

Filing  [Preenchimento] 

 

 

Completion of tax returns [elaboração das declarações tributárias] 330 
Submission to tax authorities [apresentação às autoridades fiscais] 82 
  

Payment [Pagamento]  

Calculation of tax payments  
[Cálculo dos pagamentos de créditos tributários] 

14 

Analysis of forecasts for advance payments 
[Análises de cálculos das estimativas para pagamentos antecipados] 

14 

Making tax payments [efetuando pagamentos tributários] 110 
 138 

Total 1.374 

  

Source: Paying Taxes 2010262 
 

Verificou-se, no estudo de 2010 supramencionado, quanto aos tributos sobre 

o consumo no Brasil, que há uma correlação entre o tempo para receber uma 

restituição de tributo e o tempo gasto pelo sujeito passivo tributário para o 

atendimento das obrigações de conformidade fiscal. Constatou-se ainda que, em 

média, no Brasil, as restituições dos indébitos tributários são mais lentas do que em 

países africanos e latino-americanos ou caribenhos, e muito mais lentas do que são 

as restituições de tributos nos países membros da OCDE263 e da União Europeia.  

Ainda sobre a complexidade no cumprimento de deveres instrumentais de 

conformidade fiscal pelos sujeitos passivos de obrigações tributárias, estudo de 

                                                           
262 PRICEWATERHOUSE & COOPERS; SYMONS, Susan; HOWLETT, Neville; and ALCANTARA, 
KATIA Ramirez (Co-authors). The Impact of VAT Compliance on Business. London: PriceWaterhouse 
& Coopers International Limited-PwCIL, November 2010, p. 12. 
263 OCDE–<rganização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização 
internacional com sede em Paris-França. Para verificar quais estados ou territórios compõem a OCDE 
visitar o website: <http://www.oecd.org/>. 
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2015, também da PriceWaterhouse & Coopers,264 Paying Taxes 2015,265 que 

analisou 189 economias do mundo, em estudo simplificado e comparativo para 

fornecer dados para que governos possam utilizar como referência e comparações 

de seus sistemas tributários, visando ainda propiciar a governos e empresas dados 

para um debate construtivo sobre reformas tributárias. Ademais, no que se refere 

aos vários ônus fiscais impostos aos sujeitos passivos para o cumprimento de suas 

obrigações fiscais, verificou o mencionado estudo que, na média mundial, a pessoa 

jurídica leva 264 (duzentas e sessenta e quatro) horas anuais para cumprir suas 

obrigações fiscais, que são feitos quase 29 pagamentos de tributos por ano e que a 

carga tributária total em relação ao lucro comercial chega à proporção média de 

40,9% (quarenta por cento e nove décimos do lucro comercial), conforme se vê do 

texto do mencionado estudo, que explica e ilustra a situação munfial e a situação 

brasileira, no que tange aos custos de conformidade tributária (compliance costs of 

taxation), basicamente no que tange ao cumprimento de obrigações tributárias 

acessórias ou deveres instrumentais tributários.266 Infere-se que convergem os 

                                                           
264 Paying Taxes 2015.  Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/about-the-
report.jhtml>. Acesso em: 24 abr. 2015. 
265 “Paying Taxes 2015 is a piece of research which measures the ease of paying taxes across 189 
economies by assessing the time required for a case study company to: prepare, file and pay its taxes, 
the number of taxes that it has to pay, the method of that payment and the total tax liability as a 
percentage of its commercial profits. The results illustrate both successful tax reforms and reform 
challenges as well as providing a platform for government and business to engage in constructive 
discussion around tax reform across a broader range of issues.  [...] This is the tenth year that the 
Paying Taxes indicator has been included in the Doing Business project, which is run by the World 
Bank Group.” Informações obtidas em estudo denominado Paying Taxes 2015. Disponível em:    
<http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/about-the-report.jhtml >. Acesso em: 24 abr. 2015. 
266 Essa parte do texto do estudo da PriceWaterhouse & Coopers, intitulado Paying Taxes 2015, diz 
que: “The Paying Taxes study remains unique. It is the only piece of research which measures the 
ease of paying taxes across 189 economies by assessing the time required for a case study company 
to prepare, file and pay its taxes, the number of taxes that it has to pay, the method of that payment 
and the total tax liability as a percentage of its commercial profits. The model we use is sample and 
does not cover all aspects and regulations which are a feature of tax systems, and it does not set out 
to do so. The intention is to provide an objective basis for governments to benchmark their tax 
systems on a like-for-like basis. The results illustrate both successful reforms and reform challenges 
and provide a platform for government and business to engage in constructive discussion around tax 
reform across a broader range of issues.  
[...]  
On average it takes our case study company 264 hours to comply with its taxes, it makes 25.9 
payments and has an average Total Tax Rate of 40.9%. 
[...]  
Labour taxes and mandatory contributions, and profit taxes continue to be equally important in the 
profile of taxes borne for the case study company.  
[...]  
Reforms continue to be made in Africa, while progress is less evident in South America. South 
America now has the highest average time to comply and Total Tax Rate.  
[...]  

http://www.doingbusiness.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
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sentimentos de que todos os contribuintes brasileiros desejam um ambiente 

tributário com mais simplificação, justiça fiscal e estabilidade jurídica. 

Portanto, verifica-se que na América do Sul, tem-se uma média geral de 620 

(seiscentas e vinte) horas gastas pelo sujeito passivo para se cumprir com as 

obrigações tributárias, sendo que, deste total, são 138 (cento e trinta e oito) horas 

para o cumprimento de obrigações relacionadas ao imposto sobre a renda, 193 

(cento e noventa e três) horas relacionadas às obrigações fiscais incidentes nas 

relações trabalhistas e 289 (duzentas e oitenta e nove) horas para cumprimento de 

obrigações fiscais de tributos indiretos sobre o consumo de bens e serviços.   

Carlos Iacia, em trabalho intitulado Brazil: Complex data provision 

requirements and frequent changes to tax laws result in a high compliance burden,267  

destaca a complexidade do sistema tributário brasileiro, uma vez que há muitas 

pessoas jurídicas de direito público interno com competência para instituir e cobrar 

tributos, ou seja, a União Federal, vinte e seis Estados-membros da federação 

brasileira e o Distrito Federal, e mais de cinco mil municipalidades, todos com suas 

legislações fiscais e deveres instrumentais tributários. Portanto, conclui C. Iacia que 

é árdua a tarefa de conhecer toda a legislação, acompanhar suas alterações 

frequentes, cumprir tantas obrigações acessórias, sendo dispendidos recursos 

significativos para atender aos custos de conformidade tributária (compliance costs 

of taxation).268  

                                                                                                                                                                                     

The time required by the case study company to comply with its tax filing obligations on average 
across all 189 economies is 264 hours, a reduction of 4 hours from last year [2014]. For the last three 
years, only Africa and South America have had an average time to comply that is greater than the 
world average. 
[...] 
South America has an average of 620 hours, 2.3 times the world average, largely due to the 2,600 
hours required in Brazil, though Bolivia, República Bolivariana de Venezuela and Ecuador all require 
more than 650 hours a year to comply with their tax filing obligations.  
[...] 
The time to comply with consumption taxes is particularly high for South America compared to the 
other regions, and this drives the global average so that consumption taxes take the longest to comply 
with on average around the world at 99 hours compared to 94 hours for labour taxes.”  
- Informações obtidas em estudo denominado Paying Taxes 2015, p. 1-2 e 31. Disponível em: 
<http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/about-the-report.jhtml >. Acesso em: 24 abr. 2015. 
267 IACIA, Carlos. “Brazil: complex data provision requirements and frequent changes to tax laws 
result in a high compliance burden” in: PriceWaterhouse & Coopers: Paying Taxes, 2015, p. 83-86.  
Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/about-the-report.jhtml>. Acesso em: 24 abr. 
2015.  
268 A situação brasileira é bem retratada neste texto de Carlos Iacia: Brazil has a complex tax system, 
mostly because the Federal Constitution allows many different government entities to levy taxes. 
These include the federal government, each of the 26 states and the Federal District, and over 5,000 
municipalities. Taxpayers need to monitor each of these taxes as frequent changes in legislation may 
affect the calculation and payment of taxes, as well as the rules for preparing mandatory tax records.  



 

 116  

 

 
Portanto, nosso entendimento converge para o que está no trabalho de Carlos 

Iacia, onde se reitera a necessidade de a tributação ser clara (a certeza, a 

segurança jurídica, de que fala a obra de Adam Smith), o que resulta em justiça 

fiscal, bem como que os critérios da regra-matriz de incidência dos tributos sejam 

simples (atenda ao princípio da praticabilidade), propiciando mais segurança jurídica, 

conforme se verificou do referido texto.269  

 

5.1.3.3 Os Custos de Conformidade Tibutária: problemática não apenas 
brasileira  

 

Além dos valores pagos a título do tributo em si, correspondente à obrigação 

tributária principal, em alguns países, em especial no Reino Unido270, a título 

                                                                                                                                                                                     

[...] 
Tax rules are created and amended in Brazil on an almost daily basis, at the federal, state and 
municipal levels. Unfortunately, the wording of these rules is sometimes nuclear, making it difficult to 
interpret their content, scope and effective dates. 
In addition to the amounts owed as taxes (referred to as ‘primary obligations’), the taxpayer is also 
required to comply with ‘ancillary obligations’, which consist of detailed record-keeping and reporting of 
certain information to tax authorities, mostly in electronic format. The data used to calculate the tax 
liabilities are reported in electronic declarations with various layouts that are required to be submitted 
by multiple dates throughout the year. The complexities of compliance and reporting sometimes result 
in inconsistencies that are questioned by the tax authorities. When this happens tax staff need to 
spend even more time and effort to answer the tax authorities’ questions.  
[...]  
From the above, we can conclude that the new technology implemented by the tax authorities has 
improved and optimised the process of tax inspection and collection, while resulting in higher tax 
compliance and management costs for businesses. In time, however, as the process matures and 
consolidates, and the government pursues simplification, and eventual reduction in the cost of tax 
compliance is expected.   
[...]  
All Brazilian taxpayers, large and small, desserve a tax environment with greater simplicity, fairness 
and legal stability.    (IACIA, Carlos. Op. cit., 2015, p. 84-86).  
269 IACIA, Carlos. Op. cit., 2015, p. 84-86. 
270 Após a análise e interpretação de uma série de diplomas legais e de normas materiais 
constitucionais [e.g.: Royal and Parliamentary Titles Act 1927, s. 2(2); The Interpretation Act 1978, 
sch. 1; Preamble to the Union with Scotland Act 1707 and article 1; Wales and Berwick Act 1746, 
Wales Act 1535, s. 1, and the Welsh Language Act 1967], chega-se à conclusão de que Reino Unido 
significa e engloba a Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda do Norte e as Ilhas de Scilly. Contudo, as 
ilhas do Canal da Mancha (Channel Islands: Jersey, Guernsey e Alderney) não fazem parte do Reino 
Unido. Elas são vestígios residuais das reivindicações da Coroa britânica (Guerra dos Cem Anos) 
sobre o Ducado da Normandia (atual província da França). Estas ilhas têm status constitucional 
distinto das regiões que fazem parte do Reino Unido. O mesmo ocorre com a Ilha de Man (Isle of 
Man, no Mar da Irlanda) onde há uma vinculação direta à Coroa Britânica, mas que também não faz 
parte do Reino Unido. 
Assim, de um modo geral, as leis tributárias são aplicáveis em todo o Reino Unido, devendo-se, ao 
interpretá-las, levar em consideração tal situação. Entretanto, apesar dessa aplicação geral a todas 
as regiões do Reino Unido, há variações, como, por exemplo, em decorrência do processo de 
restituição de autonomia à Escócia, por meio do denominado Scotland Bill e atos normativos 
posteiores. Desse modo, é dado poder ao Parlamento Escocês para fazer pequenas alterações, 
somente nas alíquotas de determinados tributos. Também, dispositivos legais especiais são incluídos 
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ilustrativo, há vários estudos elaborados, assim como pleitos por parte de 

contribuintes, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas, para que os valores 

gastos na apuração do crédito tributário, por meio do autolançamento, bem como 

para o cumprimento de obrigações fiscais acessórias, também denominadas de 

deveres instrumentais (“custos de conformidade tributária” – compliance costs of 

taxation), sejam contabilizados como custos ou despesas e, por isso, dedutíveis do 

lucro ou da renda. 

 Ressalta-se que, no Reino Unido, após a crise financeira de 2002, houve 

importante reforma tributária, que, além de simplificações relacionadas ao 

cumprimento de obrigações acessórias tributárias ou deveres instrumentais, houve 

ainda significativa redução da carga tributária.271 

Ocorre que, atualmente, há uma tendência mundial de atribuir ao particular, 

de um modo geral (por ex., retenção do imposto sobre a renda, IR-Fonte de 

pagamentos efetuados por pessoa jurídica, aquisição de computadores e 

certificações digitais etc.) e ao próprio contribuinte pessoa física, uma série de 

obrigações, além do pagamento do tributo em si, que estão representando elevados 

custos para os sujeitos passivos de obrigações tributárias, quer contribuintes 

pessoas físicas, quer instituições, pessoas jurídicas, quer empresas. 

Hoje, a constituição do crédito tributário por meio do lançamento denominado 

de lançamento por homologação tem-se tornado, na esmagadora maioria das vezes, 

o mais comum. 

                                                                                                                                                                                     

na legislação para tratar de especificidades ou práticas legais diferenciadas [Sobre essas diferenças 
legais ver caso: IRC x City of Glasgow Police Athletic Association [1953] 1 All ER 747] em algumas 
regiões do país. 
Apesar do processo de restituição de autonomia a regiões do país, introduzido por medidas do 
Governo Trabalhista a partir de 1997 [Eric Barendt, em sua obra An introduction to Constitutional Law, 
diz: “Devolution measures were enacted in 1998. Radical though these changes are, they do not in 
theory affect the unitary character of the constitution. As a matter of constitutional law, the 
Westminster Parliament remains free to repeal the legislation setting up Scotland’s Parliament or to 
enact a measure which falls within the latter’s area of competence. (…) Devolution bears some 
resemblance to federalism, but from a legal point of view the differences are significant.” (p. 52-53)], o 
Reino Unido tem uma estrutura constitucional mais assemelhada a um Estado unitário do que a uma 
Federação. Desde 1707, com o ato de união [Act of Union with Scotland 1707] da Escócia ao Reino 
Unido, o Legislativo e o Executivo do país foram concentrados no Parlamento de Westminster 
[Westminster Parliament, como é conhecido o parlamento britânico, localizado no bairro central de 
Londres, denominado Westminster, às margens do Rio Tâmisa] e a sede do Governo em Londres. 
Assim, inobstante as mudanças radicais ocorridas, essas, teoricamente, não afetaram o caráter 
unitário da constituição do Estado. Como uma questão de Direito Constitucional, o Parlamento de 
Westminster continua livre para revogar legislação aprovada pelo Parlamento Escocês ou até mesmo 
para legislar sobre matéria da competência deste último. 
271 Informações obtidas em: IACIA, Carlos. Op. cit., 2015.  Disponível em: 
<http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/about-the-report.jhtml>. Acesso em: 24 abr. 2015. 
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A título de comparação, no Reino Unido também é crescente o movimento em 

direção à sistemática do chamado self-assessment, denominado no Brasil de 

autolançamento, o que acaba resultando na transferência e imposição ao sujeito 

passivo de uma série de obrigações tributárias acessórias, também conhecidas 

como deveres instrumentais tributários.  

A imposição tributária no Reino Unido caracteriza-se pela ocorrência do 

assessment, que equivale ao momento da incidência do tributo, sendo, no caso do 

lançamento ou do momento da imposição direta pelo contribuinte, denominada de 

self-assessment.  

Adrian Shipwright e Elizabeth Keeling comentam que a imposição no direito 

inglês passa por três estágios:272 i) a declaração de sujeição passiva, de 

responsabilidade pelo pagamento do tributo, a qual independe do lançamento; ii) 

depois vem a imposição (assessement), que seria o lançamento propriamente dito, 

que apura exatamente o quantum devido pela pessoa responsável pelo pagamento 

do tributo; e iii) por último, vêm os métodos de cobrança (recovery), caso não ocorra 

o pagamento voluntário. 

Curiosamente, os elementos da hipótese de incidência, precisamente 

denominados por Paulo de Barros Carvalho de critérios lógicos da regra-matriz de 

incidência,273 o que os doutrinadores britânicos Geoffrey Morse e David Williams 

preferem chamar de “anatomia do tributo” (anatomy of a tax).274 

 Não entraremos no mérito sobre as vantagens ou desvantagens dessa 

transferência de responsabilidade pelos procedimentos de lançamento e de 

arrecadação tributária para o particular, mas chamamos atenção aqui para a 

                                                           
272 Esse entendimento foi posto em decisão judicial: “As Lord Dunedi has Said (in Whitney v IRC 
(1925) 10 TC 88 at p.110): ‘[...] there are these stages in the imposition of a tax: there is the 
declaration of liability, that is the part of the statute which determines what persons in respect of what 
property are liable. Next there is the assessment . Liability does not depend on assessment. That, ‘ex 
hypothesi’, has already been fixed. But assessment particularizes the exact sum which a person liable 
has to pay. Lastly, come the methods of recovery, if the person taxed does not voluntarily pay.’” 
273 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 154-
156. 
274 Para o direito inglês, a “anatomia” da regra-matriz de incidência tributária é a seguinte: Whichever 
form of tax we adopt, and whatever the fiscal or other reasons for its adoption, the lawyer´s task is to 
identify when it is payable and when not. Tax law, or revenue law as many also call it, is there to 
define when taxes shall be charged. In respect of each tax this definition will contain the same 
elements: (i) - the tax base; (ii) - the incidence (including the rate) of the tax; and (iii) - the taxpayer, or 
person liable to pay.  (WILLIAMS, David W.; MORSE, Geoffrey. Davies. Principles of Tax Law. 4th. 
edlition. London: Sweet & Maxwell, 2000, p. 12-13). 
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mudança da atividade administrativa nos últimos anos, com ênfase na atualidade, 

onde há a prevalência da função de fiscalização sobre a função de arrecadação.275 

No Reino Unido, apesar das peculiaridades de seu sistema fiscal, que, além 

da observância a princípios jurídicos, os princípios econômicos, ou seja, também a 

racionalidade econômica, são de grande relevância, diferenciando-se de muitos 

sistemas tributários da chamada família do direito romano-germânico ou direito 

continental (europeu), onde basicamente ou principalmente são observados 

princípios jurídicos, onde prevalecem quase que exclusivamente aspectos formais, lá 

também há, hoje, a prevalência da imposição direta dos tributos, exigindo a 

participação efetiva do contribuinte, que se responsabiliza pelo cálculo do tributo a 

ser pago. Doutrinadores britânicos, como Adrian Shipwright e Elizabeth Keeling276 

comentam que esse movimento no Direito Tributário britânico foi anunciado em 1993 

e começou a ser aplicado a partir de 1996. 

Observou-se que houve mudança no papel da administração tributária no 

Reino Unido tem mudado, onde um grande montante de tempo e dinheiro era gasto 

nas atividades de lançamento, por parte dos órgãos fazendários, para uma estrutura 

mais aberta, que acata, a princípio, as informações do contribuinte, melhor 

atendendo aos princípios da eficiência e economicidade, por parte da administração 

pública, mas, por outro lado, sacrificando o sujeito passivo da obrigação tributária, 

com inúmeros e complexos deveres instrumentais. 

 

 

 

                                                           
275 John Tiley, na sua obra sobre o Direito Tributário no Reino Unido, ao comentar sobre a prevalência 
atual dos tributos arrecadados diretamente pelo contribuinte (self-assessment) critica essa 
transferência de responsabilidades para o contribuinte, que, além de pagar o tributo, ainda tem que 
arcar com todo o ônus da apuração, correspondendo isto, conforme o autor, a uma das mais 
perversas formas de privatização, verbis: “At first sight of costs from the Inland Revenue to the 
general taxpayer seems a rather perverse form of privatisation. There is, however, more to the 
problem than that. Clearly, a desire to reduce government expenditure is one of the aims of the 
change; another is a sincere wish to reduce some taxpayers’ compliance costs. Under the old system 
of assessment, the Revenue had to make assessments within a certain, and often quite unrealistic, 
time limit, not least because only when the assessment had been made could a liability to pay tax 
actually arise.” (TILEY, John. Revenue Law. 4th. ed. Oxford-England; Portland-Oregon: Hart 
Publishing, 2000, p. 66). 
276 Ainda sobre o procedimento do lançamento por homologação no Reino Unido, cabe lembrar: 
However, in March 1993 the Chancellor of the Exchequer announced that the direct tax system would 
move to a system of ‘self-assessment’ with the aim of making the procedures for the assessment and 
collection of tax ‘more straightforward, clearer and fairer for taxpayers and practitioners’. The system 
applied from the 1996/97 tax year onwards.” (SHIPWRIGHT, Adrian. and KEELING, Elizabeth 
Keeling. Textbook on Revenue Law. 2nd. edition. London: Blackstone Press Limited, 1998, p. 34). 
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5.1.3.4 Outros Aspectos dos Custos de Conformidade Tibutária no Brasil  

 

Constata-se, do até aqui exposto, que não só no Brasil, mas também em 

países em avançado estágio de desenvolvimento socioeconômico, onde os direitos 

e garantias fundamentais passaram por longo processo de sedimentação277, como 

no Reino Unido, o papel da Administração Tributária tem mudado. Em situações 

onde um grande montante de tempo e dinheiro público era gasto nas atividades de 

lançamento, por parte dos agentes de órgãos fazendários, buscou-se acatar, ao 

máximo, as informações prestadas pelo próprio contribuinte, fundamentando-se nos 

princípios da eficiência e economicidade (accountability). Entretanto, não é aceitável, 

ou no mínimo contraditório, que, no Brasil, créditos tributários sejam inscritos em 

dívida ativa sem que sejam os contribuintes comunicados, em total desrespeito ao 

princípio da publicidade dos atos administrativos278, insculpido no caput do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988.  

Ainda tratando da necessidade de os tributos serem cobrados da forma mais 

conveniente, prática e simples, como posto por Adam Smith como um grande 

axioma ou princípio, observamos as contradições que ocorrem, no Brasil, quando 

das hipóteses de apuração do crédito tributário, por meio do denominado 

lançamento por homologação e respectivo cumprimento de obrigação acessória ou 

dever instrumental, consubstanciado na entrega de declaração pelo sujeito passivo 

tributário.  

 A controvérsia consiste em saber se, no âmbito do lançamento por 

homologação, caso o contribuinte não faça o pagamento antecipado de que cuida o 

art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), a autoridade pode negar-lhe o 

fornecimento de certidões de regularidade fiscal, sem que antes tenha procedido ao 

                                                           
277 Basta lembrar a Carta Magna de 1215, que justamente ano de 2015, celebrou-se no Reino Unido, 
com entusiasmo, o aniversário de oitocentos anos de sua publicação da Carta Magna.. 
278 No Brasil, o princípio da publicidade, especialmente no âmbito da administração tributária, em 
decorrência do sobreprincípio da segurança jurídica e da não-surpresa, está expresso no art. 37, 
caput, da Constituição de 1988, como se vê: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015. O 
mesmo texto em inglês: “Article 37. The direct or indirect public administration of any of the powers of 
the Union, the States, the Federal District and the municipalities, shall obey the principles of 
lawfulness, impersonality, morality, publicity, efficiency and also the following:” 
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lançamento de ofício das quantias correspondentes? Complementa-se a indagação, 

perguntando-se se faz alguma diferença se o contribuinte houver apurado e 

declarado (v.g., por meio de declaração de contribuições e tributos federais–DCTF 

ou GFIP) as quantias correspondentes ao tributo devido?   

 Tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Supremo Tribunal 

Federal (STF), nos chamados lançamentos por homologação, entendem ser 

possível a inscrição direta dos débitos em dívida ativa, sem que o contribuinte seja 

cientificado deste envio. É a chamada inscrição sumária, que ocorre quando o 

sujeito passivo tributário apresenta declaração (DCTF ou GFIP) de que deve 

determinado tributo, especifica o valor, data de vencimento etc. Caso o sistema 

eletrônico não localize o pagamento do respectivo crédito tributário declarado, se 

procede a imediata inscrição. Assim, o STF e o STJ já decidiram que “Em se 

tratando de autolançamento de débito fiscal declarado e não pago, desnecessária a 

instauração de procedimento administrativo para a inscrição da dívida e posterior 

cobrança”279 e ainda nos casos de apresentação de declaração “cujo débito 

declarado não foi pago pelo contribuinte, torna-se prescindível a homologação 

formal, passando a ser exigível independentemente de prévia notificação ou da 

instauração de procedimento administrativo fiscal”280. Portanto, considera-se 

                                                           
279 “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL 
DECLARADO E NÃO PAGO. AUTOLANÇAMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO. 
Em se tratando de autolançamento de débito fiscal declarado e não pago, desnecessária a 
instauração de procedimento administrativo para a inscrição da dívida e posterior cobrança. 
Agravo regimental improvido.” [STF, 2ª. Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, AI 1446099AgR/SP, DJ 
01.09.95, p. 27385]. 
280 “TRIBUTÁRIO. IPI. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
DECLARADAS EM DCTF. DÉBITO DECLARADO E NÃO PAGO. AUTOLANÇAMENTO. PRÉVIO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. 
1. Tratando-se de Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF) cujo débito declarado 
não foi pago pelo contribuinte, torna-se prescindível a homologação formal, passando a ser 
exigível independentemente de prévia notificação ou da instauração de procedimento administrativo 
fiscal. 
2. Considerando-se constituído o crédito tributário a partir do momento da declaração realizada, 
mediante a entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), não há cogitar-se 
da incidência do instituto da decadência, que retrata o prazo destinado à ‘constituição do crédito 
tributário’, in casu, constituído pela DCTF aceita pelo Fisco. 
3. Destarte, não sendo o caso de homologação tácita, não se opera a incidência do instituto da 
decadência (artigo 150, §4º, do CTN), incidindo a prescrição nos termos delineados no artigo 174, do 
CTN, vale dizer: no qüinqüênio subseqüente à constituição do crédito tributário, que, in casu, tem seu 
termo inicial contado a partir do momento da declaração realizada mediante a entrega da DCTF. 
4. Recurso improvido.”  [STJ - Relator Min. Luiz Fux, RESP nº 389.089/RS, DJ 16.12.2002, p. 252]. 



 

 122  

 

constituído o crédito tributário a partir do momento da declaração realizada, 

mediante a respectiva entrega na Administração Tributária.281  

Nos casos de autolançamento, ou seja, de lançamento por homologação, que 

resultam em posteriores inscrições sumárias, o controle da legalidade é perfunctório, 

sendo que as inscrições ocorrem, frequentemente, por meio eletrônico.282  

Verificamos que há alguns anos a maior parte dos pedidos de revisão dos 

débitos, após sua inscrição em dívida ativa se dá nos casos de inscrição direta ou 

sumária, oriundas de autolançamento. 

Importante frisar que, nas declarações, como é o caso das Declarações de 

Contribuição e Tributos Federais (DCTF) os contribuintes, além de terem de 

especificar os tributos a que estão obrigados, o valor e data de vencimento, ainda 

devem identificar corretamente a forma pelo qual efetuaram a liquidação do débito 

declarado ou se o débito está com a exigibilidade suspensa. Se efetuarem 

pagamento mediante DARF, especificar os dados do DARF, se o meio utilizado foi 

compensação, especificar o crédito que irá utilizar, se utilizar parte do pagamento 

feito em DARF, parte compensação, especificar os dois e outras possíveis formas 

etc. Qualquer erro no preenchimento de declaração ou de registro dos pagamentos 

significará ausência de pagamento, sendo considerado ativo o débito e enviado à 

inscrição em dívida ativa. Não são poucos os casos em que o contribuinte, 

                                                           
281 “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O IAA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DECLARADAS EM DCTF. DÉBITOS DECLARADOS E NÃO PAGOS. 
AUTOLANÇAMENTO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. 
I - Tratando-se de Declaração de Contribuição de Tributos Federais (DCTF) cujo débito declarado não 
foi pago pelo contribuinte, torna-se prescindível a homologação formal, passando a ser exigível 
independentemente de prévia notificação ou da instauração de procedimento administrativo fiscal. 
II - Considerando-se constituído o crédito tributário a partir do momento da declaração realizada, 
mediante a entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), não há cogitar-se 
da incidência do instituto da decadência, que retrata o prazo destinado à "constituição do crédito 
tributário", in casu, constituído pela DCTF aceita pelo Fisco. 
III - Destarte, não sendo o caso de homologação tácita, não se opera a incidência do instituto da 
decadência (artigo 150, §4º, do CTN), incidindo a prescrição nos termos em que delineados no artigo 
174, do CTN, vale dizer: no qüinqüênio subseqüente à constituição do crédito tributário, que, in casu, 
tem seu termo inicial contado a partir do momento da declaração realizada mediante a entrega da 
DCTF (Resp nº 389.089/RS, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 26/11/2002, p. 252). 
IV - Recurso especial provido. [STJ - Recurso Especial nº 551.015. Rel. Min. Francisco Falcão. v.u. j. 
14.09.2004. DJU de 04.10.2004]. 
282 Sobre os procedimentos de inscrição em dívida ativa, controles, direitos do contribuinte, dentre 
outros aspectos relacionados à cobrança de créditos tributários ou não, mas inscritos em dívida ativa, 
são tratados exaustivamente na dissertação de mestrado intitulada “Procedimento Pré-Executivo 
Fiscal da Fazenda Pública” apresentada em 2005 no curso de mestrado da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará, pela procuradora da Fazenda Nacional, Marciane Zaro Dias Martins. 
Obra ainda não publicada de: MARTINS, Marciane Zaro Dias. Procedimento Pré-executivo Fiscal da 
Fazenda Pública. 2005. 295 f. (Mestrado) - Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Direito, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. 
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involuntariamente, por erro, acaba sendo o responsável pela inscrição em dívida 

ativa, pois não prestou informações corretamente, ou pelo menos exatas sob o 

aspecto formal. Sabe-se, portanto, que é comum tanto o erro no preenchimento de 

declaração, quanto o erro no preenchimento de DARF283 de pagamento. 

Além disso, ainda há os equívocos do fisco, pois parte dos débitos 

inconsistentes também são gerados por erros da administração, ao processar os 

autolançamentos. 

Pensamos correto o exposto por Nagibe de Melo Jorge Neto quanto ao 

lançamento por homologação e a inscrição em dívida, como sendo necessária, 

nessas situações, a prévia formalização de comunicação ao sujeito passivo, quanto 

a homologação do lançamento tributário, mesmo sem a abertura de prazo para 

defesa administrativa, nos moldes do Decreto nº 70.235, de 1972, que trata do 

processo administrativo fiscal federal.284 

Nestes casos de autolançamentos com inscrição sumária, ao contrário do que 

já foi decidido pelo STF e pelo STJ, entendemos que seria obrigatória a 

comunicação, notificação ao contribuinte para informar da efetivação da 

homologação expressa, nos termos do caput do art. 150 do CTN, e não para dar 

início a um processo administrativo fiscal, nos moldes do Decreto nº 70.235, de 

1972, mas somente em observância ao princípio constitucional da publicidade dos 

atos administrativos (art. 37, caput, CF/88). 

 Agora no que diz respeito ao lançamento por homologação e o não-

pagamento antecipado de que cuida o art. 150 do CTN e o eventual não 

fornecimento de certidão negativa de regularidade fiscal, parece haver certa 

incoerência entre decisões judiciais, pois, como visto supra, é aceita pelos tribunais 

superiores a inscrição sumária em dívida ativa, sem quaisquer formalidades, nem 

mesmo uma notificação informando ao sujeito passivo da homologação (expressa), 

                                                           
283 Documento de Arrecadação de Receitas Federais-DARF. 
284 Desenvolve Nagibe de Melo Jorge Neto dizendo que “o lançamento por homologação tem o 
escopo claro de proporcionar maior efetividade e celeridade à atividade fiscal-tributária privativa do 
Estado, atribuindo ao sujeito passivo da relação um papel de extrema relevância. Paulo de Barros 
Carvalho chega mesmo a afirmar que ´em substância, nenhuma diferença existe, como atividade, 
entre o ato praticado por agente do Poder Público e aquele empreendido pelo particular´. Nessas 
circusntâncias, a supressão do processo administrativo fiscal e, com ele, do prazo para impugnar os 
valores cobrados não contraria o devido processo legal nos casos em que o fisco efetua o 
lançamento com base nos valores apurados e declarados pelo contribuinte através da DCTF ou 
instrumento equivalente, muito embora, como já dito, a notificação do lançamento, ainda que sem a 
abertura de prazo para defesa, seja imprescindível.” (JORGE NETO, Nagibe de Melo. “O Lançamento 
por homologação e o devido processo legal”. In: Revista Dialética de Direito Tributário, nº 133, 
outubro de 2006, p. 87).  
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ao passo que outras decisões judiciais não admitem nestas hipóteses o 

indeferimento de certidão negativa, quanto a inexistência de débitos fiscais, pois 

dizem que o fisco deve proceder ao respectivo processo tributário, frisa-se, conforme 

as decisões nestes casos, imperativa a emissão de certidão negativa de inexistência 

de débitos fiscais, ou seja, certidão de regularidade fiscal.285 Assim, no caso do 

sujeito passivo, nem ter ao menos apresentado a declaração para constituir o crédito 

tributário, terá sim, direito à certidão de regularidade fiscal, pois decisões judiciais, 

apesar de contraditórias a todo o procedimento de lançamento por homologação, 

são expressas, dizendo que, “não havendo crédito tributário regularmente 

constituído, a certidão negativa de débito não pode ser negada”.286  

Verifica-se, assim, a clara incompatibilidade entre os dois conjuntos de 

decisões e entendimentos. Ora, se apresentação de declaração/confissão de dívida, 

sem a efetivação do respectivo pagamento, resulta em crédito com imediata 

inscrição em dívida ativa e consequente cobrança judicial, deveriam, por coerência, 

nestas situações, as decisões judiciais deduzirem que, caso não estivesse a 

exigibilidade do crédito suspensa ou garantida a dívida ou com executoriedade 

suspensa, não seria caso de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa (art. 203 do CTN).  
                                                           
285 TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÉBITOS – CND. CRÉDITOS DECLARADOS PELO 
CONTRIBUINTE (DL nº 2.124, de 13.06.84) E NÃO PAGOS NO VENCIMENTO. LEGITIMIDADE DO 
ATO QUE INDEFERIU A CERTIDÃO NEGATIVA”. 
 [...] 
2. Em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, é ilegítimo o indeferimento de 
certidão negativa quando, não tendo havido autolançamento pelo contribuinte, o Fisco também não 
efetua o lançamento de ofício.  
 3. Todavia, é outra situação quando o próprio contribuinte, atendendo ao que determina a lei 
(Decreto-lei nº 2.124, de 13.06.84) declara a existência do débito, identificando-o e quantificando-o 
minudentemente perante o Fisco. Nesses casos, de típicas e genuínas hipóteses de autolançamento, 
o contribuinte, no dizer da lei, comunica ‘a existência de crédito tributário’, comunicação essa que 
‘constituirá confissão de dívida e instrumento suficiente para a exigência do referido crédito’ (art. 5º, § 
1º), e, em caso de não pagamento no prazo, ‘poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para 
efeito de cobrança executiva, (§2º). Feita a declaração (conhecida como DCTF- Declaração de 
Contribuições e Tributos Federais, cujas normas estão detalhadas nas Instruções Normativas nºs 
129, de 19.11.86, e 073, de 19.09.94, ambas da Secretaria da Receita Federal) haverá um débito 
formalizado e, portanto, certificável. Não pago no vencimento, torna-se imediatamente exigível, 
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte, 
conforme iterativa jurisprudência do STF e do STJ. Assim, existindo débito fiscal exigível, é indevida a 
expedição de certidão ‘negativa’ de sua existência.  
(TRF-4ª Região, 2ª Turma., AI 96.04.40278-1 / SC, Agravante: Hubtex Sulamericana Maquinas Ltda. - 
Agravado: União Federal. Rel. Des. Federal Teori Albino Zavascki). 
286 “TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÉBITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. 
Mesmo que o tributo esteja sujeito a lançamento por homologação, o Fisco deve proceder ao 
lançamento, notificar o devedor e promover o respectivo processo administrativo-fiscal. E, não 
havendo crédito tributário regularmente constituído, a certidão negativa de débito não pode ser 
negada.”  (TRF-4ª Região – 2ª Turma. AgRg no MS nº 95.04.08303-0/SC. Rel Des. Federal Dória 
Furquin, DJ de 12.07.95, p. 44113).   
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 Embora defenda-se que a inscrição sumária, com consequente cobrança 

judicial e demais ônus, sem comunicação expressa da homologação do lançamento 

é ilegal, por não observar o art. 150, caput, do CTN, e inconstitucional, por não 

observar o princípio da publicidade dos atos administrativos (art. 37, CF/88) e da 

segurança jurídica, mas, por outro lado, inferem-se incoerentes e não-isonômicas as 

decisões judiciais que obrigam a emissão de certidões negativas, de inexistência de 

débitos fiscais, a contribuintes que não cumpriram suas obrigações tributárias, quer 

principais, quer acessórias, não entregando sequer as respectivas declarações. 

Essas decisões judiciais determinam a expedição de certidões negativas que não 

espelham uma realidade fática, pois, em última análise, está sendo exigido para 

estes todo um procedimento fiscal que não foi assegurado àqueles que apuraram e 

apresentaram e, muito menos com aqueles outros que pagaram pontualmente seus 

tributos.  

Portanto, nesse contexto, há três situações: (i) daquele contribuinte que 

procede o lançamento por homologação (autolançamento) pagando corretamente 

todo o tributo devido e que, então, tem todo direito à certidão negativa de débitos; (ii) 

daquele contribuinte que apura e declara o tributo devido, mas não o paga, por não 

ter recursos ou por outro motivo qualquer, e que, sem notificação prévia, terá o 

respectivo crédito tributário inscrito sumariamente em dívida ativa e cobrado, sendo 

que, enquanto não ocorrer nenhuma hipótese de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário ou de prestação de garantia, para suspensão da executoriedade, 

não terá direito à certidão positiva com efeito de negativa (art. 203, CTN), nem teve 

direito ao devido procedimento administrativo tributário para eventualmente acertar o 

crédito tributário devido; e (iii) daquele contribuinte que nem apura, nem declara, 

nem paga o tributo eventualmente devido, mas, conforme o entendimento expresso 

em decisões judiciais, tem direito à certidão negativa, enquanto não ocorrer o 

lançamento de ofício, este lançamento, com todas as garantias legais e 

constitucionais do devido procedimento administrativo tributário, e ainda, a certidão 

negativa de débito que não espelharia uma realidade. Verifica-se, portanto, que há 

uma inversão proporcional, pois, quanto maior a colaboração do contribuinte com a 

Fazenda Pública, menos favorável é o tratamento dispensado pela legislação e 

pelos entendimentos manifestos das decisões judiciais.  
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 Portanto, parece não-isonômico tal tratamento, acabando o lançamento por 

homologação, por consistir em pesado ônus ao contribuinte.287 

Finalizando este tópico, referente à necessidade de os tributos serem 

cobrados da forma mais conveniente, prática e simples, conclui-se que, nos casos 

em foco, quanto ao direito de obtenção à certidão negativa de débitos ou positiva 

com efeitos de negativa, estar-se-ia ferindo o princípio da isonomia entre os 

contribuintes, pois aqueles que apresentam informações sobre a matéria tributável 

no lançamento por homologação (autolançamento), a princípio, não teriam direito a 

um devido procedimento administrativo tributário, nem à certidão negativa de débitos 

ou positiva com efeito de negativa (art. 203 do CTN), enquanto o sujeito passivo 

tributário que se quedou inerte, omitindo informações e dados, tem direito à certidão 

negativa de débitos e, ao vir a ser eventualmente efetuado o lançamento de ofício, 

ainda gozará de todas as garantias inerentes ao procedimento fiscal.  

Portanto, verificou-se uma situação que ocorre no Brasil em que se viola o 

princípio posto por Adam Smith referente à necessidade de os tributos serem 

cobrados da forma mais conveniente, prática e simples, sendo que o contribuinte é 

duplamente apenado no lançamento por homologação, pois, além de ter de indicar a 

matéria tributável, apurar o tributo devido, efetuar o pagamento por conta e risco, o 

que em tese seria atribuição da administração tributária, ainda sofre com a 

possibilidade de ter, em seu nome, inscrição em dívida ativa e ter ajuizada contra si 

execução fiscal, sem qualquer cientificação prévia. Constata-se uma situação 

perversa ao contribuinte, pois lhe imprime obrigação e responsabilidade que não lhe 

é própria, a apuração de tributos por conta e risco, sujeita a erros de interpretação 

de normas, erros aritméticos, erros de transcrição de dados, erros de terceiras 

pessoas (erros na transcrição de dados pelo agente arrecadador, ou pelos 

                                                           
287 Como observa Marciane Zaro Dias Martins: “O contribuinte é duplamente apenado no lançamento 
por homologação, pois, além de ter de indicar a matéria tributável, apurar o tributo devido, efetuar o 
pagamento por conta e risco, ainda sofre com a possibilidade de ser inscrito em dívida ativa e ter 
ajuizada contra si execução fiscal, sem qualquer cientificação prévia. 
Podemos dizer que estamos diante de uma situação perversa para com o contribuinte, pois lhe 
imprime obrigação e responsabilidade que não lhe é própria, a apuração de tributos por conta e risco, 
sujeita a erros de interpretação de normas, erros aritméticos, erros de transcrição de dados, erros de 
terceiras pessoas (erros na transcrição de dados pelo agente arrecadador, ou pelos servidores do 
fisco, erros nos sistemas de controle dos tributos do fisco), terá suprimida a possibilidade de correção 
do lançamento ainda na via administrativa. 
Admitirmos que o erro do contribuinte (ou de terceiro) deve ser punido com a inscrição imediata em 
dívida ativa, já que a declaração apresentada por ele é confissão de dívida, é admitirmos que a 
tributação no Brasil é punição, sanção (contrariando o art. 3º do CTN), e não colaboração com a 
manutenção do Estado de Direito (art. 1º, CF/88).”  (MARTINS, Marciane Zaro Dias. Op. cit., 2005, p. 
181). 
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servidores do fisco, erros nos sistemas de controle dos tributos do fisco), terá 

suprimida a possibilidade de correção do lançamento ainda na via administrativa, 

que seria mais prática, simples e conveniente ao contribuinte. 

Portanto, infere-se, da situação descrita e comentada, que nesse aspecto, o 

sujeito passivo tributário, apesar de proceder conforme às normas jurídicas postas, 

apresentando as declarações tributárias (obrigações tributárias acessórias), arcando 

com os custos de conformidade tributária (compliance costs of taxation), acabam 

recebendo um tratamento por parte da Administração Tributária mais gravoso, em 

relação àqueles que sequer cumpriram o dever instrumental de apresentar 

declaração, em afronta ao terceiro princípio tributário  de Adam Smith, ou seja, “os 

tributos devem ser cobrados da forma mais conveniente, prática e simples” (taxes 

should be levied in the most convenient way). 



 

 128  

 

5.1.4 Quarto Princípio Tributário Conforme ADAM SMITH  

“Os custos de imposição e arrecadação dos tributos 
devem ser mínimos”  
[The costs of imposing and collecting taxes should 
be kept minimal]. 

 

 É ressaltado na obra de Adam Smith que, na instituição de qualquer tributo, 

devem ser observados critérios que possibilitem ao sujeito passivo o pagamento do 

crédito tributário, com o menor ônus possível, tanto para o respectivo sujeito passivo 

tributário quanto para o tesouro público. Em seguida, Adam Smith elenca quatro 

formas pelas quais as pessoas pagam ou desembolsam muito mais do que é 

efetivamente recolhido aos cofres públicos288, conforme se vê: 

 

Em primeiro lugar, é possível que a arrecadação exija um grande 
número de funcionários, cujos salários podem devorar a maior parte 
do montante do imposto, e cujas gratificações podem impor ao povo 
um outro imposto adicional.  
Em segundo lugar, é possivel que a arrecadação impeça o trabalho 
do povo, desencorajando-o de investir em certos ramos de atividade 
que poderiam dar sustento e emprego a muitos. Ao mesmo tempo 
que obriga as pessoas a pagar, pode assim diminuir, ou talvez 
aniquilar, alguns dos fundos que lhes permitiriam fazer isso com mais 
facilidade.    
Em terceiro lugar, os confiscos e outras multas [sanções e eventuais 
multas muito gravosas ou confiscatórias] podem arruinar os infelizes 
que tentam, sem sucesso, sonegar o imposto, e, neste caso, põe 

                                                           
288 Na língua de Adam Smith, em inglês, são essas as quatro formas pelas quais as pessoas pagam 
ou desembolsam muito mais do que é efetivamente recolhido aos cofres públicos: 
First, the levying of it may require a great number of officers, whose salaries may eat up the greater 
part of the produce of the tax, and whose perquisites may impose another additional tax upon the 
people. 
Secondly, it may obstruct the industry of the people, and discourage them from applying to certain 
branches of business which might give maintenance and employment to great multitudes. While it 
obliges the people to pay, it may thus diminish, or perhaps destroy, some of the funds which might 
enable them more easily to do so.  
Thirdly, by the forfeitures and other penalties which those unfortunate individuals incur who attempt 
unsuccessfully to evade the tax, it may frequently ruin them, and thereby put an end to the benefit 
which the community might have received from the employment of their capitals. An injudicious tax 
offers a great temptation to smuggling. But the penalties of smuggling must rise in proportion to the 
temptation. The law contrary to all the ordinary principles of justice, first creates the temptation, and 
then punishes those who yield to it; and it commonly enhances the punishment too in proportion to the 
very circumstance which ought certainly to alleviate it, the temptation to commit the crime. 
Fourthly, by subjecting the people to the frequent visits and the odious examination of the tax-
gatherers, it may expose them to much unnecessary trouble, vexatation, and oppression; and though 
vexatation is not , strictly speaking, expence, it is certainly equivalent to the expence at which every 
man would be willing to redeem himself from it. It is in some one or other of these four different ways 
that taxes are frequently so much more burdensome to the people than they are beneficial to the 
sovereign. (SMITH, Adam. The Wealth of Nations. Introduction by Robert Reich. New York: The 
Modern Library, 2000, p. 889-890) 
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termo ao benefício que a comunidade poderia receber do emprego 
de seus capitais. [...]  
Em quarto lugar, ao sujeitar as pessoas às frequentes visitas e à 
odiosa inspeção dos coletores [fiscais de tributos], a arrecadação 
pode expô-las a incômodos, vexações e opressão excessivamente 
desnecessários; e embora a vexação não seja um custo, no sentido 
estrito da palavra, certamente equivale ao custo [dano moral] em que 
todo homem estaria disposto a incorrer para se redimir. É por um ou 
por outro desses quatro diferentes meios que os impostos [tributos] 
frequentemente se tornam muito mais pesados ao povo do que 
benéficos ao soberano [fisco]. 
A manifesta justiça e utilidade das máximas acima mencionadas as 
vêm recomendando, em maior ou menor grau, à atenção de todas as 
nações. Todas elas se têm empenhado, de maneira bastante 
criteriosa, em tornar os respectivos impostos tão equitativos quanto 
possível; em torná-los a um só tempo invariáveis e convenientes 
para o contribuinte, tanto no que diz respeito à data como ao modo 
de pagamento, e, em proporção à receita que geram ao príncipe, o 
menos onerosos para os bolsos do povo.289  

 

Constatou o já mencionado trabalho da PriceWaterhouse & Coopers, Paying 

Taxes 2015290 em especial no mencionado texto de Carlos Iacia sobre a tributação 

no Brasil, que destaca a complexidade do sistema tributário brasileiro, uma vez que 

há muitas pessoas jurídicas de direito público interno, com competência para instituir 

e cobrar tributos, todos esses entes com as peculiaridades de suas respectivas 

administrações fiscais, bem como legislações fiscais e deveres instrumentais 

tributários próprios, sendo os mais variados possíveis.291  

                                                           
289 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1.048 e 1.049. 
290 Essa parte do trabalho, referente a tributação brasileira, intitulada Brazil: Complex data provision 
requirements and frequent changes to tax laws result in a high compliance burden (IACIA, Carlos. Op. 
cit., 2015, p. 83-86. Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/about-the-report.jhtml >. 
Acesso em: 24 abr. 2015).  
291 Assim, desse texto, podem-se inferir também os custos dessas administrações tributárias: [...] The 
complexities of compliance and reporting sometimes result in inconsistencies that are questioned by 
the tax authorities. When this happens tax staff need to spend even more time and effort to answer the 
tax authorities’ questions.  
[...]  
From the above, we can conclude that the new technology implemented by the tax authorities has 
improved and optimised the process of tax inspection and collection, while resulting in higher tax 
compliance and management costs for businesses. In time, however, as the process matures and 
consolidates, and the government pursues simplification, and eventual reduction in the cost of tax 
compliance is expected.   
[ ...]  
All Brazilian taxpayers, large and small, desserve a tax environment with greater simplicity, fairness 
and legal stability. 
Movements to seek these objectives have been anounced by the tax authorities, political parties and 
society as a whole. However, these efforts at tax reform have always come up short against the 
impossibility of acommodating the demands for tax revenue from various government entities involved.  
No texto de Carlos Iacia fica também clara a necessidade de a tributação não resultar em empecilho 
ou complexidade ao sujeito passivo na apuração e pagamento do crédito tributário, assegurando-lhe 
o menor ônus possível, tanto para o respectivo sujeito passivo tributário quanto para o tesouro público 
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  Portanto, nesse aspecto, especialmente no quarto princípio tributário 

conforme Adam Smith , consistente em que “os custos de imposição e arrecadação 

dos tributos devem ser mínimos” [the costs of imposing and collecting taxes should 

be kept minimal]  além da relevância da eficiência, especificamente na área fiscal-

tributária, Adam Smith deixou claro, dentre outros aspectos, a preocupação com o 

princípio da economicidade, daí o porquê da subdivisão deste tópico em três, ou 

seja: (i) limites aos custos da administração tributária, (ii) vedação ao confisco e 

limites à atuação da administração tributária e (iii) garantias e defesa do contribuinte, 

a seguir desenvolvidos.  

 

55..11..44..11  LLiimmiitteess  aaooss  ccuussttooss  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ttrriibbuuttáárriiaa 

 

 Falando do princípio da eficiência e tratando mais especificamente da 

economicidade, exatamente o que buscamos neste tópico, Alécio Saraiva Diniz 

observa que:   

 

A relação custo-benefício no setor público merece tratamento 
específico, haja vista não se puder desprezar a sua natureza, cujo 
objeto é o interesse público e a repercussão jurídica necessariamente 
deverá ser distinta de outras atividades econômicas292 desenvolvidas 
pelos cidadãos-particulares. 
[ ... ]  
O dinheiro público utilizado na atividade administrativa estatal deve 
necessariamente corresponder a um efetivo benefício social, 
atendendo ao binômio custo-benefício no qual há uma proporção entre 
o rendimento social auferido e o custo efetivo. Nessa relação, o 
benefício deve ser efetivamente uma vantagem traduzida numa 
administração pública eficiente e comprometida com a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, concretizadora dos direitos 
fundamentais dos cidadãos.  
Esse entendimento não prejudica a ilação de que vedado está o 
desperdício nos gastos públicos, já que o custo deverá ser o menor e 
harmonizado com o máximo de rentabilidade social.293  

 

                                                                                                                                                                                     

do correspondente ente tributante, ou seja, gasto do fisco para aplicar a norma jurídica fiscal e 
arrecadar o tributo (Id., ibid., 2015, p. 84-86. Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-
taxes/about-the-report.jhtml>. Acesso em:24 abr. 2015). 
292 Embora se saiba da existência de vinculação do setor privado com os princípios gerais da 
atividade econômica preconizados no artigo 170, da Constituição Federal, tais como o da função 
social da propriedade, da propriedade privada, da livre concorrência, da defesa do consumidor entre 
outros. 
293 DINIZ, Alécio Saraiva. O Princípio Constitucional da Eficiência. 2002, 193 f. (Mestrado) Programa 
de Mestrado em Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Fortaleza, 2002, p. 90-91 
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  Juarez Freitas, dissertando sobre o princípio da economicidade, admite a 

existência de obrigação imposta ao agente público de encontrar a solução mais 

adequada economicamente na gestão da coisa pública. Utiliza ele as expressões 

“princípio da eficiência ou economicidade e da otimização estatal”. Percebe-se que o 

seu enfoque dirige-se para o aspecto da economicidade, cuja relação com o 

princípio da eficiência entende-se ser de continente e conteúdo. Veja-se: 

 

“É que nosso País insiste em praticar, em todas as searas, 
desperdícios ignominiosos de recursos escassos. Não raro, 
prioridades não são cumpridas. [...] Por tudo isso, torna-se 
conveniente frisar que tal princípio constitucional está a vedar, 
expressamente, todo e qualquer desperdício dos recursos  públicos ou 
escolhas que não possam ser catalogadas como verdadeiramente 
comprometidas com a busca da otimização ou do melhor para o 
interesse público." 294 

 

  Ricardo Lobo Torres295 registra a importação do conceito de economicidade 

da linguagem dos economistas para o discurso jurídico, onde recebe, segundo o 

professor fluminense, a carga semântica corresponde à ideia de moralidade e 

justiça. Para ele296, a economicidade implica controle da eficiência na gestão 

financeira e na execução orçamentária, consubstanciada na minimização de custos 

e gastos públicos e na maximização da receita e arrecadação, sendo, portanto, a 

justa adequação e equilíbrio entre as duas vertentes das finanças públicas.   

  Pertinente observar que, no que tange à efetiva aplicação do princípio da 

economicidade no campo tributário, há críticas à atuação da administração tributária 

brasileira, bem como à concepção do sistema tributário nacional, justamente por não 

se coadunar com critérios de economicidade que devem nortear todo o aparato de 

                                                           
294 Juarez Freitas reconhece que o “princípio da eficiência ou economicidade” consubstancia faceta 
do princípio da proporcionalidade, embora reconheça a importância do tratamento autônomo. ( O 
Controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 86-
87). Bento José Bugarin, citado por Paulo Soares Bugarin, reduz o conceito de eficiência ao de 
economicidade, porque, segundo ele, se fazem equivalentes os conceitos na medida em que se 
expressa a racionalidade com que é feita a seleção e alocação dos recursos econômicos aos 
processos produtivos. (Princípio constitucional da eficiência: um enfoque doutrinário multidisciplinar. 
In: Revista Fórum Administrativo, Ano I, n. 3, maio, 2001, p. 240). 
295 O Professor Ricardo Lobo Torres insere a economicidade entre os princípios constitucionais do 
orçamento.(O Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 285) Para João Carlos 
Gonçalves Loureiro, a eficiência é uma exigência que integra a própria idéia de Justiça" (cf. O 
Procedimento Administrativo entre a Eficiência e a Garantia dos Particulares: algumas considerações. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 147). 
296 TORRES, Ricardo Lobo. A Legitimidade Democrática e o Tribunal de Contas. In: Revista de Direito 
Administrativo, n. 194, out./dez. 1993, p. 36-37. 
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tributação, especialmente em atenção aos direitos constitucionais do contribuinte, 

como se vê: 

 
Um país que se vangloria – tornando notícia de jornal, mensalmente - 
dos recordes de arrecadação revela, por esse simples fato, a ausência 
de consciência do valor de uma política tributária. Enaltece-se o ápice 
da carga tributária como se revelador de eficiência, quando em 
verdade representa justamente o contrário. Recorde de arrecadação 
deveria ser motivo de pejo, na medida em que denota sintomático 
altos custos da máquina estatal e a transferência de riqueza da 
economia produtiva para o Poder Público (aniquilando a base de 
sustentação do Estado). Uma mínima noção de eficiência – assim em 
qualquer empresa – tornaria motivo de orgulho justamente a redução 
da necessidade de arrecadação, por uma carga menor, que denote 
que os recursos arrecadados foram mais bem empregados e que os 
custos de manutenção foram reduzidos (princípio da economicidade, 
de Adam Smith).297   

 

  Ademais, há questionamentos quanto à excessiva participação da 

administração tributária na elaboração de normas tributárias, sem a observância, 

inclusive do princípio da economicidade: 

 

Todavia, poucos se insurgem contra um fato notório, o de que boa 
parte da legislação tributária surja de projetos de lei iniciados no 
Executivo, no caso federal, no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, e ainda se faz necessária a reabilitação do poder 
parlamentar face as despesas públicas, retirando a questão da 
execução e manipulação das despesas apenas da competência 
executiva. 
Afasta-se dessa postura para se aproximar de uma que reconhece o 
cumprimento da obrigação tributária não está apenas no termor de 

uma relação violenta ao descumprimento de uma regra.298 
 

  Portanto, apesar de avanços importantes realizados no âmbito da tributação 

brasileira, especialmente pela utilização de sofisticados sistemas eletrônicos, no que 

se refere aos liimmiitteess  aaooss  ccuussttooss  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ttrriibbuuttáárriiaa  ee  aa  pprróópprriiaa  oobbsseerrvvâânncciiaa  

aaoo  pprriinnccííppiioo  ddaa  eeccoonnoommiicciiddaaddee  ppeelloo  ssiisstteemmaa  ttrriibbuuttáárriioo  bbrraassiilleeiirroo,,  ffiiccaa  aa  oobbsseerrvvaaççããoo  ddee  

qquuee  eessssee  pprriinnccííppiioo  nnããoo  éé  pplleennaammeennttee  oobbsseerrvvaaddoo.. 

 

                                                           
297  GOLDSCHMIDT, Fábio Brun; e VELLOSO, Andrei Pitten. “Princípio da Eficiência em Matéria 
Tributária” in MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Pesquisas Tributárias - Nova Série, vol. 12: 
Princípio da Eficiência em Matéria Tributária:. São Paulo: co-edição Centro de Extensão Universitária 
e Revista dos Tribunais-RT, 2006, p. 199.   
298 GIOTTI, Daniel. “Solidariedade, Moralidade e Eficiência como Critérios de Justiça Tributária”. In 
FUX. Luiz; QUEIROZ. Luís Cesar Souza de; e ABRAHAM, Marcus. Tributação e Justiça Fiscal. 1. ed. 
Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2014, p. 139. 
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66..11..44..22  VVeeddaaççããoo  aaoo  ccoonnffiissccoo  ee  lliimmiitteess  àà  aattuuaaççããoo  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ttrriibbuuttáárriiaa 

 

 O princípio da vedação ao confisco é também conhecido por princípio da 

razoabilidade ou proporcionalidade da carga tributária. 

 A razoabilidade da tributação é analisada em cada caso concreto, sendo 

ainda mais complexa a análise dos tributos que não incidem diretamente sobre 

direitos de propriedade. 

 O confisco é definido, por José Afonso da Silva, como “o ato pelo qual se 

apreendem e se adjudicam ao fisco bens pertencentes a outrem, por ato 

administrativo ou por sentença judicial, fundados em lei”.299. Por sua vez Roque 

Antônio Carrazza300 traz a seguinte definição: é confiscatório o tributo que, ‘por 

assim dizer, “esgota” a riqueza tributável das pessoas, isto é, que passa a largo de 

suas capacidades contributivas, impondo-lhes ônus que vão além do que se entende 

por razoável”. 

 Pode-se entender por confisco como a perda da propriedade em favor do 

Estado em razão de um ato ilícito. No Brasil, constitucionalmente, não é admitido 

que a lei estabeleça a perda de propriedade pela tributação, em razão de atos 

lícitos. No Brasil, encontra-se no art. art. 150, inciso IV, da Constituição de 1988, o 

fundamento constitucional da vedação à tributação confiscatória, ou princípio 

tributário do não-confisco, conforme se observa: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios: 
[...]  
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;301  

  

                                                           
299 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31.ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 97. 
300 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 113. 
301 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015.  
O mesmo texto em inglês: “Article 150. Without prejudice to any other guarantees ensured to the 
taxpayers, the Union, the states, the Federal District and the municipalities are forbidden to: […] IV - 
use a tribute for the purpose of confiscation; […]” BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the 
Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho 
Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2002. 
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É confiscatória a tributação excessiva que supere a capacidade contributiva.  

Assim, a tributação excessiva, ou seja, aquela que supera a capacidade contributiva 

é confiscatória. Não obstante, inexiste na legislação, na doutrina ou na 

jurisprudência, um critério objetivo para identificar o confisco. Dada a fluidez do 

conceito de confisco tributário e de capacidade contributiva, em cada caso, o 

aplicador deve, portanto, examinar se foi superada a capacidade contributiva.302 

  Relevante a lição de Misabel Abreu Machado Derzi sobre o princípio da 

vedação ao confisco, ressaltando que a realização da justiça tributária deve ser feita 

pela lei, com a criação de iguais deveres a todos, mas informados pela 

razoabilidade.303  

O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou confiscatória a exigência de 

contribuição previdenciária dos servidores públicos federais no percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento). O Pleno do STF na ADI-MC nº 2.010/DF, Relator Ministro 

Celso de Mello, DJU 12.04.2002, p. 51, considerou que a contribuição previdenciária 

dos servidores públicos federais, somada aos outros tributos incidentes sobre a 

remuneração do servidor, como o imposto sobre a renda, causava o efeito 

confiscatório. 

  Pertinente trazer a síntese do pensamento do Supremo Tribunal Federal–

STF, expresso em ementa de medida cautelar proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade-ADI-MC nº 2.010/DF que até o presente momento é o 

julgamento mais aprofundado que analisou a vedação à tributação confiscatória, 

prevista no art. 150, IV, da Constituição de 1988, conforme se vê:  

 

304 

                                                           
302 LODI RIBEIRO, Ricardo.; XAVIER, Bianca; CORREIA, Andrea Veloso., et al . Fundamentos de 
Direito Tributário ,. vol. 1 – Série Direito Empresarial – Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009, p.147.  
303 Diz Misabel Derzi que: “a capacidade econômica de contribuir para as despesas do Estado é 
aquela que se define após a dedução dos gastos necessários à aquisição, produção e manutenção 
da renda e do patrimônio, assim como do mínimo indispensável a uma existência digna para o 
contribuinte e sua família. [...] A capacidade econômica é pressuposto do princípio que veda utilizar 
tributo com efeito de confisco, de modo a que seja limitada a capacidade impositiva do Estado e a lei 
faça justiça tributária, criando deveres iguais para todos, mas informados pela razoabilidade, o que 
não foi observado pela Lei nº 9.783/99 (DERZI, Misabel Abreu Machado. “Princípio da Igualdade no 
Direito Tributário”, Revista da Faculdade de Direito Milton Campos, vol. 1. Belo Horizonte: Faculdade 
Milton Campos, 1994, p. 199).  
304 Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI nº 2.010-2, Distrito Federal-DF 
Relator: Ministro Celso de Mello 
Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
Requerido: Presidente da República 
Requerido: Congresso Nacional  
[...] 
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A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende cabível, em 
sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de a Corte 
examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio 
constitucional da não confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, 
da Constituição. Precedente: ADI 1.075-DF, Rel. Min CELSO DE 
MELLO (o relator ficou vencido, no precedente mencionado, por 
entender que o exame do efeito confiscatório do tributo depende de 
apreciação individual de cada caso concreto). 
 - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada 
mais representa senão a interdição, pela Carta política, de qualquer 
pretensão governamental que possa conduzir, no campo da 
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do 
patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-
lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito 
a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita 
ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais 
(educação, saúde e habitação, por exemplo). 
 - A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da 
totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de 
que dispõe o contribuinte – considerado o montante de sua riqueza 
(renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os 
tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à 
mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no 
caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de 
insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo 
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar 
excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder 
Público. 
 - Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, 
sempre que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências 
tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, 
substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os 
rendimentos do contribuinte. 
 - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as 
contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), 
não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se 
essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade.   
[ ... ]  

                                                                                                                                                                                     

A C Ó R D Ã O 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em 
Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade 
de votos, em deferir o pedido de medida cautelar, para suspender, até decisão final da ação direta, no 
caput do art. 1º da lei nº 9.783, de 28/01/1999, a eficácia das expressões “e inativo, e dos 
pensionistas” e “do provento ou da pensão”. O Tribunal, por maioria, vencidos os Senhores Ministros 
Nelson Jobim e Moreira Alves, também deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender a 
eficácia do art. 2º e seu parágrafo único da mesma Lei (nº 9.783/99), e, por unanimidade, deferiu, 
ainda, a cautelar, para suspender a eficácia do art. 3º e seu parágrafo único da mencionada Lei (nº 
9.783/99). 
Brasília, 30 de setembro de 1999. 
CARLOS VELLOSO – PRESIDENTE 
CELSO DE MELLO - RELATOR 
(ADI-MC nº 2.010/DF. D.J de 12.04.2002 - Ementário nº 2064-1 – STF – Tribunal Pleno – Medida 
Cautelar). 
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- O Supremo Tribunal Federal – que é o guardião da Constituição, 
por expressa delegação do Poder Constituinte – não pode renunciar 
ao exercício desse encargo, pois, se a Suprema Corte falhar no 
desempenho da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada, a 
integridade do sistema político, a proteção das liberdades públicas, a 
estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das 
relações jurídicas e a legitimidade das instituições da República 
restarão profundamente comprometidas. 
 - O inaceitável desprezo pela Constituição não pode converter-se 
em prática governamental consentida. Ao menos, enquanto houver 
um Poder Judiciário independente e consciente de sua alta 
responsabilidade política, social e jurídico-institucional.305 

 

Entende-se que não somente o montante do tributo devido, valor do crédito 

tributário devido em relação à capacidade contributíva, quanto a multa, podem 

eventualmente vir a ser confiscatórios. Veja, da ementa infra, do Supremo Tribunal 

Federal-STF, multa de 300% que foi considerada confiscatória, uma vez que, no 

caso em exame, houve a aplicação de precedentes que reconheceram a 

possibilidade de reexame de multas desproporcionais”, que tenham efeito 

confiscatório sem justificativa, sendo a questão de fundo, portanto, saber-se se “a 

intensidade da punição é ou não adequada à gravidade da conduta da parte”.306 

Ainda sobre a vedação quanto a aplicação de multas com efeitos 

confiscatórios, vale também o exame da ADI nº 551-RJ, em que o STF, em síntese 

entendeu que a “desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua 

conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando 

                                                           
305 ADI-MC nº 2.010/DF. D.J de 12.04.2002 - Ementário nº 2064-1 – STF – Tribunal Pleno – Medida 
Cautelar. 
306 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -RE nº 455011 AgR /RR – Roraima 
Relator: Ministro Joaquim Barbosa - Julgamento: 14.09.2010 Órgão Julgador: Segunda Turma STF 
Agravante: Estado de Roraima - Agravado: Itautinga Agro Industrial S/A 
[DJe 190, Divulg. 07.10.2010, Public. 08.10.2010] - EMENTA: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS 
ADOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. 
300%. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO USO DE MULTA COM EFEITO DE 
CONFISCO. 
1. É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o 
fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de 
reverter o posicionamento que lhe é desfavorável. 
2. No caso em exame, a decisão agravada aplicou precedentes que reconheceram a possibilidade de 
reexame de multas desproporcionais, isto é, que tenham efeito confiscatório sem justificativa. A 
questão de fundo, portanto, é saber-se se a intensidade da punição é ou não adequada à gravidade 
da conduta da parte-agravada. 
3. Contudo, a parte-agravante desviou-se da discussão central, para argumentar a impossibilidade de 
reexame da multa, com base na Separação de Poderes. Inépcia das razões de agravo regimental. 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.  
 Negado provimento ao agravo regimental. Decisão unânime. Ausente justificadamente, neste 
julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2ª Turma, 14.09.2010. 
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contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do 

texto constitucional federal.”307 

Dessa forma, considerando as decisões mencionadas supra, de acórdãos do 

Supremo Tribunal Federal (STF), infere-se, da análise da situação, na perspectiva 

dos princípios constitucionais tributários da vedação ao confisco e da capacidade 

contributiva, bem como levando-se em consideração o princípio constitucional da 

proporcionalidade, os quais foram relevantes nesses julgamentos. Ademais, deve-se 

lembrar que, conforme o Código Tributário Nacional (CTN), artigo 113, parágrafos 2º 

e 3º, a obrigação tributária acessória ou dever instrumental, pelo simples fato de sua 

inobservância ou não-cumprimento, converte-se em obrigação principal, 

relativamente a penalidade pecuniária, ou seja, em obrigação de natureza 

pecuniária.  

 Observa-se que não há uma definição constitucional de confisco em matéria 

teriatária. Trata-se, na realidade, de um conceito aberto, a ser construído com o 

auxílio da doutrina e formulado pelo juiz, com apoio em seu prudente, claro e 

fundamentado critério, quando chamado a resolver os conflitos entre o Poder 

tributante e os sujeitos passivos tributários.  

Pertinente ainda lembrar que o princípio da competência tributária, com 

fundamento constitucional, principalmente nos artigos 145, I, II e III, 149, 153, 154, I, 

155 e 156, da Constituição de 1988, pois também esse princípio é importante 

limitador dos atos da administração tributária, sendo ele o princípio pelo qual a 

entidade tributante há de restringir sua atividade tributacional àquela matéria que lhe 

foi constitucionalmente destinada. Sabe-se ainda que a competência tributária é o 

poder impositivo juridicamente delimitado e, sendo o caso, dividido, obrigando a 

cada entidade tributante a se comportar nos limites da parcela de poder impositivo 

que lhe foi atribuída. Tem-se no Brasil um sistema tributário rígido, no qual “as 

entidades dotadas de competência tributária têm, definido pela Constituição, o 

âmbito de cada tributo, dizendo qual matéria de fato que pode ser tributada”.308  

 

 

 

                                                           
307 Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 551-1 RJ. Relator Ministro Ilmar Galvão – 
julgamento em 24.10.2002. 
308 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., 2010, p. 44. 
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55..11..44..33  GGaarraannttiiaass  ee  ddeeffeessaa  ddoo  ccoonnttrriibbuuiinnttee   

 

   Quanto as garantias do sujeito passivo tributário, lembra-se que a partir do 

mega princípio da segurança jurídica alcançam-se outros princípios fundamentais 

que asseguram proteção jurídica ao sujeito passivo tributário, demonstrando que “a 

segurança jurídico-tributária não deve ser buscada apenas no conteúdo prévio e abstratos 

das normas, mas no próprio processo de realização do Direito Tributário”.309  

Um dos instrumentos importantes criados no âmbito federal, que representa 

uma garantia ao contribuinte, é o mandado de procedimento fiscal (MPF) como se 

observa do seguinte texto:  

 

O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído na Receita 
Federal, em 1999, representou um notável avanço. Ao fiscalizar o 
funcionário fiscal, o faz em nome da Administração Tributária. Logo, 
é necessário que esteja investido de mandado especial para tal, em 
que estejam especificados os tributos e respectivos períodos que 
deverão ser objeto de fiscalização, os superiores imediatos do 
funcionário e um meio que permita verificar a autenticidade do 
mandado. No caso específico do MPF, o contribuinte pode verificar, 

                                                           
309  Vale analisar que, conforme exposto por Humberto Ávila: “10.2 Esses vários significados [ da 
palavra: ‘jurídica’] também se reproduzem no âmbito do Direito Tributário, pois há normas que 
privilegiam a segurança do Direito, por verterem sobre a qualidade que as normas tributárias devem 
possuir ou sobre os efeitos que elas podem produzir (regras de legalidade, de anterioridade e de 
irretroatividade); normas que enfatizam a segurança pelo Direito, por assegurarem direitos aos 
contribuintes (regras que protegem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada ou que 
preveem a isonomia tributária, inclusive pelo critério da capacidade econômica) ou garantirem 
procedimentos ou processos destinados a proteger os direitos dos contribuintes (regras que 
estabelecem as garantias da ampla defesa e do contraditório, o uso do mandado de segurança e do 
habeas data); normas tributárias que atentam para a segurança frente ao Direito, por estabelecerem 
competências, autoridades, procedimentos ou fontes necessários ao exercício do poder de tributar 
(regras de competência, regras de legalidade, de anterioridade e de irretroatividade, regra que proíbe 
a utilização de tributo com efeito de confisco); normas tributárias que estabelecem uma segurança de 
direitos, por serem denominadas de “garantias”, de que são exemplo as garantias do direito adquirido, 
do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, mas também por instituírem critérios gerais para a 
configuração da tributação de acordo com manifestações relativas aos contribuintes (princípios da 
isonomia e da capacidade contributiva, regra que determina o respeito aos direitos fundamentais e às 
garantias dos contribuintes); normas tributárias que preveem a segurança como um direito, na medida 
em que atestam a sua orientação protetiva do contribuinte em face do exercício do poder de tributar 
pelo Estado (limitações ao poder de tributar e direitos fundamentais individuais). Do mesmo modo, 
todas essas acepções, quando conjugadas em uma perspectiva unitária baseada, por sua vez, em 
uma concepção semântico-argumentativa do Direito, demonstram que a segurança jurídico-tributária 
não deve ser buscada apenas no conteúdo prévio e abstratos das normas, mas no próprio processo 
de realização do Direito Tributário. [...]  
13.2 A finalidade de proteger o contribuinte fica também salientada pela consideração da estrutura do 
Sistema Tributário, composto notadamente de regras de competência e de garantias asseguradas ao 
contribuinte, dentro e fora do subsistema tributário, muitas das quais inclusive definidas com 
‘limitações ao poder de tributar’” (ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: Entre Permanência, 
Mudança e Realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p . 676-679) . 
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pela Internet, a autenticidade do mandado, mediante a utilização de 
senha a ele conferida. 
O MPF converteu-se em eficaz forma de controle de eventuais 
desvios de conduta nas atividades de fiscalização, além de evitar a 
prática de atividades criminosas por falsos fiscais. 
A expedição do MPF deve decorrer sempre de um criterioso 
planejamento dos procedimentos de fiscalização, precedido de 
pesquisas nos sistemas fiscais que ofereçam informações 
consistentes para os trabalhos do funcionário fiscal.310  

 

Plausível a instituição do mandado de procedimento fiscal311, pois representa 

meio de fiscalização, controle e publicidade dos atos do servidor público da área 

fiscal, prevenindo-se de desvios de contuda, evitando-se situações que “envolvam 

práticas ilícitas, abuso de autoridade, lançamentos realizados com o objetivo apenas 

de transtornar a vida do contribuinte etc.”312, o que resulta também em garantia ao 

contribuinte, sujeito passivo de obrigações tributárias.  

Lembra-se aqui que o mandado de procedimento fiscal foi importante para o 

sujeito passivo tributário, pois há um maior cuidado em preservá-lo moralmente e de 

não expô-lo a situações vexatórias, conforme preconizava Adam Smith, no 

desdobramento de seu quarto princípio tributário – “os custos de imposição e 

arrecadação dos tributos devem ser mínimos” (the costs of imposing and collecting 

taxes should be kept minimal) – ao elencar quatro formas nas quais as pessoas 

pagam ou desembolsam muito mais do que o valor efetivamente pago aos cofres 

públicos, sendo a quarta forma, justamente, a hipótese de “sujeitar as pessoas às 

frequentes visitas e à odiosa inspeção dos coletores [fiscais tributários], a 

                                                           
310 MACIEL, Everardo. “Tópicos de Administração Tributária” in VASCONCELLOS, Roberto França 
de. Direito Tributário: política fiscal. (Série GVlaw). São Paulo: Saraiva, 2009, p. 355.    
 
311 O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi instituído pela Portaria SRF nº 1.265/1999, apesar 
de não integrar o rol de atos necessários ao lançamento tributário, elencados no art. 142 do Código 
Tributário Nacional (CTN), o mandado fiscal (MPF) ganhou status institucional pelo Decreto nº 6.104 
de 2007 e tornou-se fonte de argumentação para advogados tributaristas cancelarem lançamentos 
por nulidade formal.  A Portaria 1.265, de 22 de novembro de 1999, ficou estabelecido que os 
procedimentos fiscais, relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil-RFB, deveriam obedecer e somente seriam instaurados mediante ordem específica 
denominada de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF. Essa Portaria foi revogada, havendo, 
sucessivamente, a Portaria nº 3.007/01, a Portaria nº 4.328/05, a Portaria nº 6.087/05, a Portaria RFB 
nº 3.014/2011, estando atualmente em vigor a Portaria RFB nº 1.687, de 17 de setembro de 2014 
com base no Decreto nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001. Esta última portaria dispõe sobre: “o 
planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais 
relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil-RFB. 
312 MACIEL, Everardo. Op. cit., 2009, p. 357. 
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arrecadação pode expô-las a incômodos, vexações e opressão excessivamente 

desnecessários”.313 

A manifesta justiça e utilidade das máximas acima mencionadas as vêm 

recomendando, em maior ou menor grau, à atenção de todas as nações. Todas elas 

se têm empenhado, de maneira bastante criteriosa, em tornar os respectivos 

impostos tão equitativos quanto possível; em torná-los a um só tempo invariáveis e 

convenientes para o contribuinte, tanto no que diz respeito à data como ao modo de 

pagamento, e, em proporção à receita que geram ao príncipe, o menos onerosos 

para os bolsos do povo.314 

Falando-se em garantias do contribuinte, lembra-se ainda que a Constituição 

Federal de 1988, no inciso LV de seu artigo 5º, estatui que “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”315 Ao falar 

das garantias do processo administrativo tributário Schubert de Farias Machado 

defende a idéia de que no âmbito fiscal sejam aplicadas subsidiariamente não 

somente normas do processo civil mas principalmente do processo penal, como se 

verifica do texto: 

 

 O processo tributário é instrumento de aplicação do Direito 
Tributário na busca de solução para conflitos instaurados entre o 
Fisco e o contribuinte. Motivo pelo qual não pode ignorar as 
garantias constitucionais conferidas ao ciddadão acusado e – 
por isso mesmo – não pode ser submetido – sem a necessária 
crítica de adequação – às mesmas regras do processo civil. Este 
foi concebido como instrumento de aplicação do direito privado, 
que está fincado na autonomia da vontade e prescinde das 
garantias em relação à ação do Estado. Na aplicação das regras 
de processo tributário, insistimos, é muito mais adequado nos 
orientarmos pela aplicação subsidiária do processo penal.316   

 

                                                           
313 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1.048 e 1.049. 
314 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1.048 e 1.049. 
315 O mesmo texto em inglês estatui que: “LV - litigants, in judicial or administrative processes, as well 
as defendants in general are ensured of the adversary system and of full defense, with the means and 
resources inherent to it;” BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the Federative Republic of 
Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares 
de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002. 
316 MACHADO, Schubert de Farias. “As Garantias Constitucionais Conferidas ao Acusado e o Direito 
Tributário Sancionador” in ROCHA, Valdir de Oliveira. (Coord.). Grandes Questões Atuais do Direito 
Tributário, 17º volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 328. 
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Portanto, por entender que no processo administrativo fiscal, além da 

apuração do crédito tributário, há frequentemente a aplicação de multas, sanções 

em geral, se caracterizaria como um processo administrativo sancionatório, daí 

serem pertinentes a aplicação de normas de processo penal, a fim de efetivamente 

assegurar ao contribuinte suas garantias, realizando-se assim a justiça fiscal.  

Elidie Palma Bifano fala da necessidade de muitas vezes o sujeito passivo 

tributário ter que recorrer ao Poder Judiciário a fim de ter respeitados os seus 

direitos pelas Administrações Tributárias, que utilizam-se de “meios indutores de 

cobrança”, os quais representam, na verdade, as chamadas “sanções políticas”, o 

que a mencionada tributarista coloca no tópico “meios de arrecadação estranhos à 

lei”: 

 

Usando mal os instrumentos que a lei lhe atribui para fiscalizar e 
frustrado o seu objetivo de arrecadar, o Fisco tenta valer-se, 
algumas vezes, de meios não previstos em lei para recolher o 
que acha que é seu direito. Os excessos cometidos pelas 
autoridades fiscais são, muitas vezes, opostos como 
instrumentos que desetimulam o contribuinte no cumprimento de 
seus deveres. Assim, o uso de diversos veículos para arrecadar, 
que não os previstos em lei, têm almejado manifestações dos 
tribunais para proteger os contribuintes.317  

 

Portanto, verifica-se mais uma vez a genialidade de Adam Smith ao descrever 

seus princípios tributários, que desde então (1776), preocupava-se com as garantias 

e meios de defesa que deveriam ser assegurados aos sujeitos passivos tributários, a 

fim de que ao mesmo tempo em que se colocavam limites à Administração 

Tributária, deveriam ser assegurados os direitos dos contribuintes, os quais não 

deveriam ser postos em situações vexatórias, preservando-se às fontes de onde 

emanam os pagamentos de tributos.  

                                                           
317 BIFANO, Elidie Palma. “Medidas de Combate ao Planejamento Tributário e à Evasão Fiscal”, (p. 
365-398) in VASCONCELLOS, Roberto França de. Direito Tributário: política fiscal. (Série GVlaw). 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 391-392. 
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5.1.5 Quinto Princípio Tributário que se infere dos ensinamentos de 
ADAM SMITH:  

 
“Os tributos devem ser internacionalmente 
competitivos”  
[Taxes should be competitive internationally]. 

 

 Adam Smith, como já observado, na obra A Riqueza das Nações (The 

Wealth of Nations) colocou expressamente quatro grandes princípios (cânones), que 

conduziriam ao aperfeiçoamento do poder de tributar.318 A essência desses quatro 

grandes princípios permanecem até hoje a exercer influência nos sistemas 

tributários atuais, em todo o mundo, relembrando que tais axiomas são os seguintes: 

primeiro, as pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza; 

segundo, os tributos devem ser certos e não arbitrários; terceiro, os tributos devem 

ser cobrados da forma mais conveniente, prática e simples; quarto, os custos da 

imposição e arrecadação dos tributos devem ser mínimos. 

 Apesar de, na obra A Riqueza das Nações, haver extensas passagens sobre 

a importância e as implicações do comércio internacional, não falou Adam Smith 

expressa e especificamente sobre este quinto princípio. Contudo, como ressaltado 

anteriormente, o Livro IV, que trata de “Sistemas de Economia Política” e seus nove 

capítulos, bem como o próprio Livro V, que cuida “Da Receita do Soberano ou da 

República”, ambos os livros compõem a obra A Riqueza das Nações319 tratam com 

bastante clareza e profundidade sobre o comércio exterior e de seus efeitos 

econômicos e tributário-fiscais, daí verifica-se, de plano, que esse quinto princípio 

tributário está, na verdade, implícito nessa obra de Adam Smith.320 

Ademais, os doutrinadores britânicos Geoffrey Morse e David Williams 

ressaltam a relevância de se acrescentar, modernamente, um quinto princípio, qual 

seja, que os tributos têm que ser não só simples e práticos mas também 

internacionalmente competitivos, considerando que todos os países são compelidos 

a negociar internacionalmente, visando obter divisas e manter suas respectivas 

economias prósperas, e negociando numa economia globalizada e interdependente, 

                                                           
318 SMITH, Adam. Op. cit., 2012, p. 1045-1049.   
319 The Wealth of Nations: Book IV: Of Systems of Political Economy and Book V: Of the Revenue of 
the Sovereign or Commonwealth. 
320 A verificação e comprovação podem ser feitas examinando-se os Livros IV e V da obra: SMITH, 
Adam. A Riqueza das Nações. Tradução de Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice Ostrensky. 3. ed. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012; ou in SMITH, Adam. The Wealth of Nations. Introduction by 
Robert Reich. New York: The Modern Library, 2000. 
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a importância de um sistema tributário justo e que não gere distorções é 

fundamental. 

 Ao acrescentar um quinto princípio tributário aos já postos por Adam Smith, 

os britânicos Geoffrey Morse e David Williams explicitaram também que não se 

podia desprezar a atual “competição tributária internacional” entre Estados 

soberanos, em um mundo com “jurisdições fiscais com tributação favorecida” ou até 

mesmo de “paraísos fiscais.321 

Concordando com esse quinto princípio, explicitado da obra de Adam Smith, o 

trabalho intitulado, Brazil: complex data provision requirements and frequent changes 

to tax laws result in a high compliance burden322, percebe-se a necessidade de 

ajustar a tributação brasileira, a fim de garantir competitividade tributária ao Brasil, 

no âmbito internacional, evitando a utilização de estruturações empresariais ou de 

operações internacionais criadas exclusivamente com a finalidade de propiciar 

evasão fiscal. Por outro lado, não se pode impor ao empresariado brasileiro, que foi 

estimulado a atuar fora do país, que aceite a prematura ou antecipada tributação do 

lucro não distribuído, o que acarreta desvantagem comparativa aos produtos e às 

empresas brasileiras.323  

                                                           
321 Geoffrey Morse e David Williams explicam: Smith set out four “canons” that, in his view, lead to 
better taxes. In modified form, they still influence official thinking today. The four axioms are: 

 people should contribute taxes in proportion to their incomes and wealth;  
 taxes should be certain, not arbitrary;  
 taxes should be levied in the most convenient way; 
 the costs of imposing and collecting taxes should be kept minimal.  

To this we must add a modern canon: taxes should be both convenient and competitive 
internationally. We are a trading nation, and we trade in a global economy.  
[...]  
We cannot avoid the currents caused by global tax competition. Ours is a world of offshore 
jurisdictions, tax havens (or tax heavens as French students consistently mistranslate ‘paradis 
fiscaux’), customs unions, free trade zones, enterprise zones, special regimes, jurisdictions, tax 
holidays, free depreciation regimes [...] in short, a highly competitive marketplace. 
 (WILLIAMS, David W.; MORSE, Geoffrey Davies. Op. cit.,2000, p. 5-6 e 10). 
322 IACIA, Carlos. Op. cit., 2015, p. 83- 86. Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-
taxes/about-the-report.jhtml>. Acesso em: 24 abr. 2015. Tradução livre: Brasil: complexas exigências 
para fornecimento de dados (pelo sujeito passive tributário) e mudanças frequentes nas leis tributárias 
resultam em altos ônus para o cumprimento de obrigações tributárias. 
323 Verifica-se do referido texto: The taxation of offshore profits, even after the enactment of this new 
law, will continue to trigger extensive discussions between the tax authorities and corporate taxpayers. 
The tax authorities are trying to prevent international structures that are created only for tax avoidance 
purposes. Corporations, on the other hand, continue to argue that the Brazilian legislation should not 
oblige them to accelerate the taxation of undistributed income, which could put Brazilian products at a 
competitive disadvantage.  
From the above, we can conclude that the new technology implemented by the tax authorities has 
improved and optimised the process of tax inspection and collection, while resulting in higher tax 
compliance and management costs for businesses. In time, however, as the process matures and 
consolidates, and the government pursues simplification, and eventual reduction in the cost of tax 
compliance is expected.   
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Entretanto, as mudanças (reforma tributária) visando maior simplificação 

tributária, segurança jurídica e mais justiça fiscal são sempre frustradas pela 

impossibilidade de acomodar as demandas das pessoas jurídicas de direito público 

interno por mais receitas fiscais. 

Portanto, comungando hoje com a importância de se explicitar e adicionar um 

quinto princípio, aos quatro postos por Adam Smith, fica evidente a necessidade de 

a tributação não ser somente simples e prática; mais que isso, precisa propiciar a 

competitividade internacional da economia, inclusive por meio do aperfeiçoamento 

do sistema tributário do país.324  

Tendo em vista o quinto princípio trbutário da obra de Adam Smith, revelado e 

explicitado de fundamentadapelos britânicos Geoffrey Morse e David Williams325, no 

sentido de que os tributos têm que ser internacionalmente competitivos, breves 

considerações serão feitas sobre integração econômica internacional e tributação.326 

 

5.1.5.1 Tributação e Integração Econômica Internacional 

 

 Verifica-se que a integração econômica internacional é um processo pelo 

qual as fronteiras dos Estados nacionais são material, virtual e gradativamente 

eliminadas, conforme o grau de integração almejado, de tal modo que esses 

Estados se tornam mais interdependentes econômica e até social e politicamente. 

Pode-se dizer que o processo de integração decorre de uma decisão política que 

tem como suporte uma base econômica e que se formaliza e concretiza por meio de 

uma construção jurídica, havendo, portanto, nesse processo, a combinação desses 

                                                                                                                                                                                     

[ ...]  
All Brazilian taxpayers, large and small, desserve a tax environment with greater simplicity, fairness 
and legal stability. 
Movements to seek these objectives have been anounced by the tax authorities, political parties and 
society as a whole. However, these efforts at tax reform have always come up short against the 
impossibility of acommodating the demands for tax revenue from various government entities involved. 
The leading candidates in the 2014 presidential elections indicated that tax reforms are part of their 
plans. We can only hope that Brazil will overcome the usual political deadlocks and finally achieve true 
tax reform, making the tax system simpler and more efficient and increasing the competitiveness of 
Brazilian companies in international marketplace.    (Id. Ibid., 2015, p. 85- 86. Disponível em: 
<http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/about-the-report.jhtml>. Acesso em: 24 abr. 2015). 
324 IACIA, Carlos. Op. cit., 2015, p. 84-86. Disponível em: <http://www.pwc.com/gx/en/paying-
taxes/about-the-report.jhtml>. Acesso em: 24 abr. 2015. 
325 WILLIAMS, David W.; MORSE, Geoffrey Davies. Op. cit., 2000, p. 6. 
326 Foi tomado como base o estudo intitulado O Federalismo Fiscal Brasileiro sob a Ótica da 
Integração Econômica Internacional: MARTINS FILHO, Luiz Dias. Op. cit., dez. 2007.  
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três mencionados elementos – político, econômico e jurídico327 –, sendo que a 

tributação exerce importante papel. 

 Uma vez que as organizações ou estruturações regionais ou sub-regionais 

são criadas ou implantadas, passam então as novas forças transnacionais, 

intergovernamentais ou supranacionais, por si sós, a exercer influência tanto nos 

próprios Estados-membros ou Estados-partes328, como também em terceiros 

Estados não-integrantes do bloco. Isso significa que os próprios movimentos de 

integração regional tornam-se forças políticas importantes que influenciam o sistema 

internacional e, mais particularmente, a política externa dos Estados envolvidos. Há 

que se observar ainda que o processo de integração econômica internacional, o qual 

depende muito proximamente da força política, auxilia na busca da paz regional e 

mundial e que só se consolida se houver justiça e progresso econômico.  

 Portanto, nesse contexto, a situação da complexidade do federalismo fiscal 

brasileiro, com vários entes com competências tributárias (União, Estados-Membros 

da federação, Distrito Federal e mais de cinco mil municípios), editando, todos, 

inúmeras normas tributárias e com altos custos e ônus para o sujeito passivo cumprir 

suas obrigações fiscais, deve ser abordada sob o prisma da harmonização tributária 

e dos processos de integração econômica, sendo comparado também com outras 

experiências de federalismo fiscal,329 além de sua adequação e atendimento a este 

quinto princípio que foi explicitado dos ensinamentos de Adam Smith, ou seja, os 

                                                           
327 Pela direta pertinência, lembra-se aqui, novamente, o que disse Thomas Piketty, no sentido de que 
as Ciências Sociais precisam, a fim de que ocorram progressos importantes em áreas fundamentais, 
entendemos, inclusive, no âmbito da tributação e da realização da justiça fiscal, mobilizar métodos e 
abordagens de várias disciplinas, por isso devem ser, sempre que possível, abordadas e tratadas 
conjuntamente, verbis: “Coletivamente, o conhecimento das ciências sociais é demasiado pobre para 
que se perca tempo com picuinhas, pequenas disputas de território sobre quem deve estudar o quê. 
Para fazer progressos importantes nas questões fundamentais, como a dinâmica histórica da 
distribuição da riqueza e da estrutura das classes sociais, é preciso proceder com pragmatismo e 
mobilizar métodos e abordagens de várias disciplinas: dos historiadores, sociólogos e cientistas 
políticos, bem como dos economistas. É preciso partir de questões de fundo e tentar respondê-las; as 
querelas de território são secundárias.” (PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de 
Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 39) 
328 A denominação Estado-membro ou Estado-parte se diferencia conforme o respectivo processo de 
integração em que se está envolvido e o modelo de integração definido e almejado. Um Estado é 
geralmente membro de uma organização internacional e é parte de um tratado, de um acordo 
internacional. 
329 O fenômeno da integração econômica internacional tem-se intensificado sensivelmente, tendo as 
normas jurídicas (o Direito positivado) passado, com mais frequência, a se manifestar e a se 
expressar por meio dos tratados internacionais, multilaterais ou bilaterais. Alteram-se ordenamentos 
jurídicos e surgem organizações intergovernamentais e supranacionais, dando ensejo aos chamados 
Direitos da Integração e Comunitário, conforme o modelo de integração. 
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tributos têm que ser internacionalmente competitivos” [Taxes should be competitive 

internationally]. 

O processo de integração econômica internacional também pode ser visto e 

trabalhado sob o prisma da cooperação e da solidariedade, como realização 

humana, tendo como fim último o desenvolvimento sustentável, a efetivação dos 

direitos e das garantias fundamentais conquistadas, a busca de uma tributação justa 

visando à efetivação da justiça fiscal, tendo por base a efetivação de princípios da 

Constituição brasileira de 1988.330  

O processo de integração econômica, no plano jurídico, compreende a 

coordenação, a harmonização e a eventual uniformização de normas. No primeiro 

caso, a legislação apenas se ajusta às linhas gerais do tratado constitutivo. Já no 

último são criadas normas comuns, por meio de tratados internacionais, o que 

poderia vir a resultar em limitações à soberania. Por seu turno, uma harmonização 

realista poderia, simplesmente, buscar a supressão de divergências extremas 

contidas nas disposições legislativas, compatibilizando-as. 

Os tratados entre apenas dois Estados podem conter normas que os 

vincularão. Obviamente, não deverá conter normas que venham a vincular um 

terceiro Estado. Os acordos ou tratados bilaterais são, a grosso modo, como 

contratos entre duas partes, visando preservar seus respectivos interesses e 

objetivos. 

 Há, entretanto, os tratados plurilaterais, que são celebrados por um grupo de 

países, agindo com base em seus respectivos interesses comuns, que depois têm a 

aquiescência de outros Estados e são ratificados por eles, ou que têm a adesão de 

outros Estados com base em cláusula contida no próprio tratado que policita ou 

viabiliza tal adesão. São exemplos a Declaração de Paris de 1856, a Convenção da 

Cruz Vermelha de Genebra de 1864. Esses tratados, após a subsequente acessão 

                                                           
330 Lembrando-se, nesse contexto, os seguintes dispositivos da Constituição Federal brasileira de 
1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: (...) II - a cidadania; (...) V - o pluralismo político. (...) Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”  
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015. 
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de um grande número de Estados, inicialmente acordos limitados, tornam-se 

acordos gerais,331 que podem ser chamados de plurilaterais.  

 Já próximo ao final do século XIX, começou surgir uma série de convenções 

internacionais que buscavam facilitar, viabilizar e proporcionar a administração de 

certos interesses econômicos e sociais comuns por meio de uma regulamentação 

uniforme, pois tais setores reclamavam análogo tratamento.332   

 A partir da criação da Liga das Nações, em 1920, grande impulso foi dado 

aos interesses internacionais comuns, por meio de convenções gerais 

internacionais, mais precisamente denominadas de tratados multilaterais. A própria 

Convenção da Liga das Nações foi um tratado normativo333 da maior importância, 

estabelecendo novos princípios de Direito Internacional e criando obrigações para os 

seus membros, pois, até então, tratados não tinham caráter geral e normativo. Após 

1920, conferências e congressos relativos a assuntos econômicos e sociais 

começaram a se multiplicar em número, e parecia que, de repente, essas 

convenções criavam uma série de interesses internacionais comuns, como para se 

contrapor, à época, as tendências nacionalistas de países da Europa Central.334 

 Especialmente após a criação das Nações Unidas, várias outras 

organizações internacionais especializadas passaram a se relacionar, quando, 

então, os tratados multilaterais passaram a ser o principal elemento do 

desenvolvimento do Direito Internacional. O termo “legislação internacional” é muitas 

vezes utilizado para denominar esses tratados, qualificando-os como se fossem 

substancialmente equivalentes a normas com plena e imediata eficácia, 

provenientes de um “legislador internacional” que apenas tinha como diferenciador a 

forma pela qual fora veiculado, ou seja, por meio de tratados internacionais. 

 Hoje, por meio desses tratados ou acordos multilaterais, merecendo especial 

destaque os celebrados no âmbito da Organização Mundial do Comércio–OMC, 

constituída em 1994, verifica-se que há uma quase uniformização das normas 

relativas ao Direito do Comércio Internacional, o que tem forte repercussão em 

                                                           

331 FENWICK, Charles G. International Law. 4th. edition. New York: Meredith Publishing Company, 
1965, p. 94. 
332 Podem ser elencados como exemplos: Universal Postal Convention of 1874; Convention for the 
Protection of Industrial Property of 1833; Convention for the Suppression of the African Slave Trade of 
1890; International Sanitary Conventions of 1903 and 1913; Agreements for the Suppression of the 
White Slave Traffic of 1904 and 1910; White Phosphorus Convention; e Convention Prohibiting Night 
Work of Women of 1906. FENWICK, Charles G. Op. cit., 1965, p. 78).  
333 A doutrina americana chama de law-making treaties. 
334 Id., ibid., 1965, p. 96. 
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outras áreas do Direito, como se observa na próprio Direito Tributário, nas relações 

de consumo, nas prestações de serviços, na celebração de contratos internacionais, 

nos registros de marcas e patentes etc. 

Especialmente os artigos XXIV e XXVI, do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT – General Agreement of Tariffs and Trade), dispõem sobre 

elementos importantes pertinentes à integração econômica, particularmente aos que 

denominaremos de modalidades ou de espécies de processos de integração 

econômica. O arcabouço normativo do GATT,335 especialmente o art. XXIV336, 

                                                           
335 Como se sabe, embora o GATT tenha funcionado de fato até 1994 como se fosse uma 
organização internacional, na verdade, não foi concebido como organização especializada das 
Nações Unidas. Seintenfus diz que o GATT “pode ser definido como um acordo multilateral dinâmico”. 
(SEINTENFUS, Ricardo Antônio Silva. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1997, p. 15). 
336 Artigo XXIV - Aplicação Territorial – Tráfico Fronteiriço – Uniões Aduaneiras e Zonas de 
Livre Troca 
24.1 As disposições do presente Acordo aplicar-se-ão ao território aduaneiro metropolitano das 
Partes Contratantes, assim como a qualquer outro território aduaneiro, a respeito do qual o presente 
Acordo tenha sido aceito nos termos do Artigo XXVI ou seja aplicado em virtude do Artigo XXXIII ou 
de Acordo com o Protocolo de Aplicação Provisória. Cada um desses territórios aduaneiros será 
considerado como se fosse uma parte no Acordo, exclusivamente para fins de aplicação territorial 
desse Acordo, com a condição de que as estipulações do presente parágrafo não serão interpretadas 
como estabelecendo os direitos e obrigações entre dois ou vários territórios aduaneiros, a respeito 
dos quais o presente Acordo tenha sido aceito nos termos do Artigo XXVI ou seja aplicado em virtude 
do Artigo XXXIII ou na conformidade do Protocolo de Aplicação Provisória, por uma só Parte 
Contratante. 
24.2 Para os fins de aplicação do presente Acordo, entende-se por território aduaneiro todo o 
território para o qual tarifas aduaneiras distintas ou outras regulamentações aplicáveis às trocas 
comerciais sejam mantidas a respeito de outros territórios para uma parte substancial do comércio do 
território em questão. 
[...] 
24.4 As Partes Contratantes reconhecem que é recomendável aumentar a liberdade do comércio 
desenvolvendo, através de acordos livremente concluídos, uma integração mais estreita das 
economias dos países participantes de tais acordos. Reconhecem igualmente que o estabelecimento 
de uma união aduaneira ou de uma zona de livre comércio deve ter por finalidade facilitar o comércio 
entre os territórios constitutivos e não opor obstáculos ao comércio de outras Partes Contratantes 
com esses territórios. 
24.5 Em consequência, as disposições do presente Acordo não se oporão à formação de uma união 
aduaneira entre os territórios das Partes Contratantes ou ao estabelecimento de uma zona de livre 
troca ou à adoção de Acordo provisório necessário para a formação de uma união aduaneira ou de 
uma zona de livre troca, com a condição de que: 
[...] 
24.8 Para fins de aplicação do presente Acordo: 
(a) entende-se por união aduaneira, a substituição, por um só território aduaneiro, de dois ou mais 
territórios aduaneiros, de modo que: 
[...] 
(b) entende-se por zona de livre troca um grupo de dois ou mais territórios aduaneiros entre os quais 
os direitos aduaneiros e outras regulamentações restritivas das trocas comerciais (com exceção, na 
medida necessária, das restrições autorizadas nos termos dos Artigos XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) são 
eliminados para a maioria das trocas comerciais relativas aos produtos originários dos territórios 
constitutivos da zona de livre troca. 
[...] 
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permite a formação de acordos regionais de integração econômica, áreas de livre 

comércio, uniões aduaneiras, entre outras, o que resulta, na prática, em exceção ou 

em limite à eficácia do princípio da não-discriminação, adotado como um dos 

fundamentos do próprio tratado GATT de 1947.  

 O tratado multilateral GATT foi elaborado após a Segunda Guerra Mundial, 

paralelamente à Carta de Havana, que não entrou em vigor por falta de apoio do 

Congresso dos Estados Unidos, sendo subscrito inicialmente por 23 países.337 

Celebrado em 1947 e tendo entrado em vigor em 1948, o tratado GATT foi 

incorporado em 1994, por ocasião da Rodada do Uruguai, passando a fazer parte do 

acordo que criou o mais importante organismo internacional sobre o comércio – a 

Organização Mundial do Comércio–OMC (World Trade Organization–WTO),338 

enunciador e aplicador de normas comerciais aceitas pela quase totalidade de 

Estados, países e territórios (que não são independentes, mas têm jurisdição 

especial, v.g., Hong Kong) que atuam no comércio mundial. 

Interessante observar a relação entre a tributação e a integração econômica 

internacional, especialmente em face do surgimento de blocos regionais e das 

exceções que ocorrem à cláusula da nação mais favorecida, uma vez que todos 

esses incidentes interferem na busca da realização da justiça fiscal e na respectiva 

interpretação e aplicação de princípios que devem norteá-la. 

Observou-se que os blocos econômicos regionais339 surgiram após a 

Segunda Grande Guerra (1945) e tiveram desenvolvimento paralelo à evolução do 

                                                                                                                                                                                     

24.12 Cada Parte Contratante tomará todas as medidas razoáveis de sua alçada, para que as 
autoridades governamentais ou administrativas, regionais ou locais, em seu território, observem as 
disposições do presente acordo.  
337 OLIVEIRA, Odete Maria de. “Regionalismo”. In: BARRAL, Welber (Org.). O Brasil e a OMC: os 
interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais. Florianópolis: Diploma Legal, 2000, p. 
310. 
338 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), de 30.10.1947, foi internalizado primeiramente 
no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 313, de 30.7.1948, em vigor em 1º.8.1948. Após, o 
GATT/94, com suas derrogações, alterações, retificações, emendas e modificações, que começaram 
a viger antes da data de entrada em vigor do Acordo constitutivo da OMC, de dezembro de 1994, 
passou a integrar o próprio Tratado da OMC. Assim, a criação dos blocos econômicos regionais 
ocorreu especialmente com base nas normas do tratado multilateral denominado General Agreement 
on Trade and Tariffs (GATT) – a criação de blocos de países em desenvolvimento se deu 
basicamente com fundamento na denominada “cláusula de habilitação” –, que, desde 1994, se 
encontra sob a ordem da Organização Mundial do Comércio–OMC (World Trade Organization–WTO). 
O Tratado da OMC, conhecido também como Tratado de Marrakesh, foi internalizado no 
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15.12.1994, promulgado pelo 
Decreto nº 1.355, de 30.12.1994 (publicado no Diário Oficial da União – DOU, Seção 1, Suplemento 
ao nº 248-A, em 31.12.1994). 
339 São proeminentes a atual União Europeia, a Área de Livre Comércio da América do Norte 
(Canadá, Estados Unidos e México constituíram a North American Free Trade Área – Nafta) e mesmo 
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GATT, com base no art. XXIV desse tratado, que se constitui na mais importante 

exceção ao princípio da nação mais favorecida e da não-discriminação, contido 

também no GATT, e que ainda desperta grandes discussões, especialmente em 

situações em que se está liberalizando o comércio internacional ou criando áreas de 

protecionismo e de discriminação comercial. Na perspectiva de alguns economistas 

e estudiosos do Direito do Comércio internacional, apesar de os blocos econômicos 

regionais trazerem a expansão do comércio intrabloco, também, quase 

necessariamente, provocam desvio de comércio.340 

 Entretanto, depois de uma avaliação cuidadosa, chega-se à conclusão de 

que os blocos econômicos regionais são capazes de alcançar uma integração 

econômica mais aprofundada do que em um sistema multilateral, pois aqueles 

envolvem número muito menor de Estados, que, geralmente, têm mais afinidades, 

são mais parecidos.341  

 Jagdish Bhagwati,342 de forma objetiva, diz que a integração econômica 

regional, em áreas ou em blocos econômicos regionais, resulta, na verdade, na 

criação de áreas regionais de proteção comercial estabelecidas em consequência de 

tratados regionais, em conformidade com os acordos multilaterais do GATT/OMC, 

sendo a proteção e as relações privilegiadas intrabloco, a princípio, o que estimula o 

desenvolvimento e a consolidação dessas áreas. 

 A cláusula da nação mais favorecida significa que qualquer vantagem, favor, 

privilégio ou imunidade concedida por um estado-membro a um produto originário de 

outro país ou a ele destinado (não-necessariamente signatário do GATT) deve ser, 

imediata e incondicionalmente, extensiva a todos os produtos similares originários 

dos territórios de qualquer outro estado-membro ou a eles destinados (art. I, nº 1, do 

GATT). Assim, da cláusula consagrada logo no art. I, resulta que todos os membros 

                                                                                                                                                                                     

o Mercado Comum do Sul (Mercosul), que foi criado com base na denominada “cláusula de 
habilitação”. 
340 O denominado “desvio de comércio” (trade diversion) consiste em produtores de bens com menor 
preço e que estão fora do bloco econômico regional que sofre discriminação, distorcendo, portanto, 
uma eficiente alocação global de recursos e, consequentemente, reduzindo o bem-estar global. 
(VINER, Jacob. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace, 
1950. Apud TREBILCOCK, Michael J; HOWSE, Robert. The regulation of international trade, 2. ed. 
London: Routledge, 2000, p. 130). 
341 TREBILCOCK, Michael J; HOWSE, Robert. The regulation of International Trade. 2. ed. London: 
Routledge, 2000, p. 131. 
342 “Those who cannot think of more than two words at the same time will read free trade area as free 
trade. FTAs are two faced: they free trade and they retreat into protection. Economists should call 
FTAs by the phrase protection trade areas – PTAs”. (BHAGWATI, Jagdish. Free Trade Today, 
Princeton, 2002). 
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do GATT/OMC são postos em igualdade, sem discriminação, partilhando das 

vantagens resultantes da redução ou da eliminação dos obstáculos fiscais ao 

comércio interncional343, o que pode propiciar melhor qualidade de vida aos povos 

dos respectivos estados envolvidos e auxiliar na busca da realização da justiça fiscal 

por meio da efetiva aplicação de princípios tributários, postos por Adam Smith (A 

Riqueza das Nações).    

A forma e o grau de integração econômica internacional é, na maioria das 

vezes decorrência de uma opção política e, conforme tal opção, pode-se dizer, com 

base nas teorias mais tradicionais, que os processos de integração econômica 

comumente seguem modelos. Dentre as etapas e modalidades possíveis de 

integração econômica internacional (regional, sub-regional ou intercontinental), os 

modelos podem ser classificados como se segue: 

(1) Preferência Tarifária;344  

(2) Zona de Livre comércio:345 pode-se sintetizar como uma forma menos 

complexa de integração. Pressupõe a gradativa eliminação de tarifas e 

barreiras não-tarifárias, sejam estas técnicas, fitossanitárias, quantitativas 

(v.g.: quotas) ou de qualquer natureza, que acarretem restrições ao 

comércio entre os Estados integrantes.346  

(3) União Aduaneira:347 há uma fronteira aduaneira comum que confere aos 

Estados integrantes caráter de unidade em suas relações com terceiros 

                                                           
343 Pedro Infante Mota ressalta que esse princípio, além de exercer importante função de política 
externa, ainda “despolitiza as medidas comerciais e promove relações internacionais pacíficas, 
contribuindo para assegurar que o sistema de trocas seja, relativamente, seguro, coerente e 
previsível, aspectos fundamentais de um sistema baseado em regras.” (MOTA, Pedro Infante. “Os 
blocos econômicos regionais e o sistema comercial multilateral: o caso da Comunidade Européia”. In: 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol XL, nºs 1 e 2. Lisboa: Imprensa da 
Universidade de Lisboa, 2004, p. 81-82). 
344 A integração regional pode-se iniciar como uma região em que há mera preferência tarifária, com 
base na denominada “cláusula de habilitação”, que fundamenta acordos regionais entre os países em 
desenvolvimento. Assim, as tarifas incidentes sobre o comércio entre os Estados-partes do acordo 
são inferiores às tarifas cobradas de mercadorias provenientes de Estados que não são parte 
signatária. Bastante elucidativo é tomar como exemplo o Acordo de Comércio Preferencial cuja 
celebração foi concluída entre o Mercosul e a Índia, em 19.03.2005. Conforme o Acordo de Comércio 
Preferencial Mercosul-Índia, os produtos que farão parte da lista de margens de preferência devem 
sofrer uma redução de 20% a 30% nas tarifas de importação em comparação com as importações de 
bens de outros países. 
345 Dentro do mercado zonal, passa a ocorrer a crescente liberação do comércio, até se alcançar a 
supressão total de barreiras tarifárias entre os países que o constituem.  
346 CASELLA, Paulo Borba. Instituições do Mercosul. Brasília: Senado Federal. Subsecretaria de 
Edições Técnicas; Porto Alegre: Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1997, p. 11.  
347 Em uma união aduaneira ocorre o livre comércio associado a uma tarifa externa comum.  
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países.348 Agrega, portanto, a união aduaneira, a instituição de tarifa 

externa comum e regime geral de origem, aplicáveis em toda a união 

alfandegária, em relação a importações procedentes de terceiros Estados. 

O Mercosul é considerado uma união aduaneira incompleta, pois há uma 

série de exceções e exclusões. Há quem defenda que o Mercosul deveria 

retroagir a uma área de livre comércio, entretanto, caso isso viesse a 

acontecer, esse bloco regional poderia vir a perder sua personalidade 

jurídica.349 O Mercosul é um bloco sub-regional onde não existem órgãos 

supranacionais, apenas órgãos intergovernamentais. Por ser um bloco 

intergovernamental, não se pode falar, por ser incorreto, em Direito 

Comunitário no Mercosul ou do Mercosul.350  

(4) Mercado Comum:351 nesse grau de integração, é necessária a existência 

de um mínimo de coordenação e harmonização de políticas econômicas 

comuns, em setores vitais da economia integrada.  

(5) União Econômica: nela estão presentes as características do mercado 

comum, havendo ainda a harmonização das políticas macroeconômicas, 

dentre elas a coordenação e harmonização dos sistemas monetários que 

vão propiciar a criação da união monetária.  

(6) União Monetária: aqui, além dos elementos e características de uma união 

econômica existe ainda uma moeda única e um banco central 

supranacional independente.  

Verificou-se, especialmente após os anos 1980, nas fases iniciais e mesmo 

intermediárias das etapas dos processos de integração econômica internacional, 

que é possível ou compatível um Estado soberano, ou mesmo todo um bloco 

                                                           
348 PITA. Claudino. A Harmonização Tributária. (título do original em espanhol: La Armonización 
Tributária). Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Tradução de Hilda Baldenes 
da Costa e Silva e Oswaldo da Costa e Silva. Brasília: ESAF, 1989, p. 10 (Coleção Gerson Augusto 
da Silva, nº 20). 
349 Com a “entrada em vigor do Protocolo de Ouro Preto, o Mercosul adquiriu personalidade 
internacional, e os órgãos de execução do Tratado de Assunção e dos Acordos específicos e 
decisões adotadas em seu quadro jurídico, durante o período de transição, converteram-se em 
órgãos da própria Organização. Os Estados-partes vinculam-se não apenas a cumprir as normas do 
Tratado e do Protocolo, como as normas emanadas dos órgãos no Mercosul” (FARIA, Werter R., 
Harmonização Legislativa no Mercosul. Brasília: Senado Federal. Subsecretaria de Edições Técnicas; 
Porto Alegre: Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1995, p. 68-69).   
350 A integração regional em que se insere o Mercosul é conhecida também como “integração sul-sul” 
(entre países em desenvolvimento). Importante observar que o Mercosul obteve as vantagens 
políticas do aproveitamento econômico da integração econômica e está a negociar acordos de 
grande relevância mundial. 
351 Aqui estão presentes a livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais entre os 
Estados, além de uma tarifa externa comum. 
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econômico, fazer parte de algum outro bloco, concomitantemente, o que veio a ser 

conhecido como “spaghetti bowl”352. Pois, inicialmente, foi assim que Jagdish 

Bhagwati353 se referiu, em crítica, aos blocos econômicos regionais, que proliferaram 

pelo mundo e que ele prefere denominar de áreas de comércio preferencial 

(preferential trade areas – PTA), dizendo que o sistema do comércio mundial, com 

importantes implicações no âmbito tributário, tornou-se como uma “tigela de 

spaghetti”, com complicadas barreiras comerciais, jamais vistas, cada uma 

dependendo da suposta nacionalidade dos produtos, estabelecida de acordo com 

complexas e arbitrárias regras de origem. 

Postos esses marcos teóricos, relativos à evolução e a modelos de 

integração, serão abordados ainda os elementos facilitadores do processo de 

integração, os princípios jurídicos que norteiam esses processos, as leis 

econômicas, a harmonização tributária e os aspectos de um federalismo fiscal que 

se coadunem com a integração econômica regional e a inserção no contexto de uma 

realidade econômica integrada ou globalizada.  

Influentes doutrinadores354 dizem que, no campo das relações internacionais, 

há duas tendências de integração econômica: a que se denomina integração e a 

chamada globalização. Diz-se que a integração desenvolveu-se na Europa 

Ocidental, na década de 1950, e consiste na busca do fortalecimento econômico da 

Europa num mundo dominado pelos Estados Unidos, sendo uma iniciativa estatal e 

também supervisionada pelo Estado. Apesar da exatidão dessa linha de 

pensamento, entendemos que, na verdade, ambas as tendências são modelos de 

integração, sendo que, no caso do modelo de integração da União Europeia, se 

adota uma conotação mais contratualista-democrática e, na globalização, 

frequentemente, o enfoque seria meramente comercial, sem levar em conta 

aspectos relacionados à solidariedade social e cooperação entre estados, muito 

menos aspectos relacionados à efetivação da justiça fiscal e de aplicação de 

princípios tributários norteadores de um estado pluralista e social-democrático, que 

                                                           
352 “Tigela de spaghetti” foi como o indiano Jagdish Bhagwati referiu-se as inúmeras relações jurídico-
comerciais resultantes de inúmeros acordos comerciais internacionais, sejam bilaterais, regionais ou 
multilaterais.  
353 TREBILCOCK, Michael J. and HOWSE, Robert. Op. cit., 2000, p. 132.  
354 Exemplo é Celso Duvivier de Albuquerque Mello, no trabalho intitulado “Perspectivas do Direito 
Internacional Econômico”, na obra: CASELLA, Paulo Borba e MERCADANTE, Araminta de Azevedo. 
(Orgs.). Op. cit., 1998. 
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seria o caso do Brasil, conforme inclusive expresso em sua Constituição Federal de 

1988.355  

Nesse contexto de tributação e integração econômica internacional, fala-se, 

portanto, num modelo de integração em que prevalecem os ideais do 

Contratualismo-democrático de Jean-Jacques Rousseau.356 Assim, entende-se que 

o modelo europeu de integração econômica tem como substrato jus-político-

filosófico J.J. Rousseau e seu Contratualismo-democrático. Visando analisar as 

linhas gerais do Contratualismo e verificar até que ponto pode-se concordar que 

esse pensamento efetivamente inspirou ou serve para justificar filosoficamente o 

modelo de integração adotado pela União Europeia, tomar-se-á aqui por base o que 

Nicola Matteucci357 escreveu sobre Contratualismo. Diz ele que o contratualismo é 

considerado uma escola no sentido que se utiliza de uma mesma sintaxe ou de uma 

mesma estrutura conceitual para racionalizar a força e alicerçar o poder no 

consenso.358  

Apesar de a estrutura do pensamento do Contratualismo usar a mesma 

sintaxe, as soluções políticas a que os contratualistas chegaram são profundamente 

diversas, sendo possível indicar três correntes claramente diferenciadas: (i) em 

primeiro lugar, a corrente absolutista (Hobbes, Spinoza, Pufendorf), que trata de um 

absolutismo que pretende ser claramente diferente do despotismo, pois vê nas 

ordenações do Estado não a expressão de uma vontade caprichosa e arbitrária, mas 

a consequência de uma lógica necessária, enquanto racional, relativa aos fins, 

visando ao bem de cada cidadão; (ii) em segundo, encontra-se a corrente liberal 

(Locke e Kant), que propõe o controle e limitação do poder do monarca pelas 

assembleias representativas, às quais é confiado o poder de legislar; (iii) em terceiro, 

                                                           
355 Lembra-se assim o disposto na Constituição Federal brasileira de 1988: “Art. 1º A República 
Federativa do Brasil, (...) constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) II - a cidadania; (...) V - o pluralismo político. (...)” e “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 28 jun. 2015. 
356 Infere-se isso, claramente, da leitura da obra Memórias: a construção da União Européia, de um 
dos maiores arquitetos e realizadores da União Européia chamado Jean Monnet (MONNET, Jean. 
Memórias: a construção da unidade européia. Prefácio de François Fontaine. Tradução de Ana Maria 
Falcão. Brasília: Editora UnB, 1986). 
357 BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; e PASQUINO, Gianfranco. Op. cit., 2000 (Verbete: 
Contratualismo). 
358 Seriam representantes: J. Althusius (1557-1638), T. Hobbes (1588-1679), B. Spinoza (1632-
1677), S. Pufendorf (1632-1694), J. Locke (1632-1704), J. J.Rousseau, I. Kant (1724-1804). 
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a corrente democrática, teoricamente aprofundada apenas por Rousseau, que 

apresenta uma solução que tende a conformar os indivíduos com a racionalidade da 

soberana vontade geral. Esta análise propedêutica é feita nesta oportunidade, pois 

guarda ligação com o Neocontratualismo liberal igualitário de John Rawls, 

pensamento tão relevante para a efetivação da justiça fiscal realizada por meio da 

interpretação e aplicação de princípios tributários, que será analisado adiante.   

No Contratualismo clássico predomina, mas não é exclusivo, o elemento 

jurídico como categoria essencial de sintaxe explicativa: é que se vê precisamente 

no Direito a única forma possível de racionalização das relações sociais ou de 

sublimação jurídica da força. Considera-se, nessa situação, como uma exigência 

sistemática, construir todo o sistema jurídico (aí compreendido o público e o 

internacional), usando uma categoria tipicamente privada, que evidencia a 

autonomia dos sujeitos, como é o contrato, e colocando assim, como base de toda a 

juridicidade, o pacta sunt servanda. Tudo isso se desenrola dentro de um clima 

cultural, que vê cada vez mais o Estado como máquina, isto é, como algo que pode 

e deve ser construído artificialmente (poder-se-ia compará-lo com a estrutura 

burocrática da União Europeia), em oposição à concepção orgânica, própria da 

Idade Média. 

As teorias contratualistas, no âmbito de um debate mais amplo sobre o 

fundamento do poder político, visam sempre dar uma legitimação racional às ordens 

do poder, mostrando que ele se fundamenta no consenso dos indivíduos. Portanto, 

todas as teorias que colocam o elemento constitutivo do Estado na força se 

contrapõem ao Contratualismo.  

Rousseau foi obrigado a reconhecer, no pacto social, um fato 

deontologicamente necessário, a partir do momento em que “tal estado primitivo já 

não pode subsistir e o gênero humano pereceria, se não modificasse as condições 

da sua existência” (Du contrat social, I, 6). Na verdade, todos os contratualistas 

vêem no contrato social a emancipação política do homem.  

Utiliza-se Rousseau do “pacto de associação”, que se distingue do “pacto de 

submissão”, sendo aquele, o pacto entre vários indivíduos que, ao decidirem viver 

juntos, passam do estado de natureza ao estado social, enquanto, pelo segundo tipo 

de pacto, instaura-se o poder político e ao qual se promete obedecer. Os sujeitos da 

relação jurídica no pacto de associação são sempre as pessoas físicas, excetuando-
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se as construções federalistas mais complexas, o que, mais uma vez, lembra alguns 

modelos de integração econômica internacional mais aprofundados. 

No Contratualismo-democrático o poder é exercido em função da sociedade, 

nunca contra ela, e é expressão do interesse geral por valores comuns, a que todos 

contribuem. Há um equilíbrio com circuitos internos de poder pelo qual cada parte 

desempenha sua função particular visando à conservação da totalidade.   

O pacto foi instrumento concreto na formação de um real estado de natureza 

para novas sociedades. A necessidade de elaborar um documento escrito que não 

proviesse de um poder estranho à comunidade, mas fosse sua própria expressão, 

conduziu logicamente a um documento de caráter pactual. Documento escrito, de 

inspiração contratualista, é o que pôs fim a Revolução Gloriosa ou Revolução 

Inglesa de 1688-1689. O famoso Bill of Rights, que contém claras limitações ao 

poder real e constitui um autêntico contrato entre o rei e o povo, este representado 

pelo parlamento. Chamou-se esse documento de “Declaração de Direitos” só porque 

a palavra contrato parecia demasiado revolucionária à época. Outros documentos 

pactuais são os Artigos da Confederação norte-americana, em 1777, e a 

Constituição dos Estados Unidos da América, em 1787.  

Por sua vez, o chamado Neocontratualismo359 Contemporâneo tem ocupado 

recentemente um lugar central no campo da filosofia política, partindo do pacto 

social, ou seja, das regras de jogo que hão de ser estabelecidas antes do seu início, 

procurando encontrar um fundamento para a obrigação política e para o 

cumprimento da lei. Contudo, os principais expoentes360 dessa corrente não chegam 

                                                           
359 Importante, para uma boa contextualização filosófico-jurídica, explicitar o que se entende por 
“Neocontratualismo” (inglês: Neo-contractualism; francês: Néo-contractualisme; alemão: 
Neotraktualismus; italiano: Neocontrattualismo). 1. Teoria filosófico-política que extrai os princípios 
fundamentais da sociedade, das escolhas hipotéticas realizadas por hipotéticos sujeitos em 
circunstâncias hipotéticas (‘posição originária’ de Rawls, ‘estado de natureza’ de Nozick). O novo 
contratualismo distancia-se da tradição utilitarista que dominou historicamente o cenário cultural dos 
países de língua inglesa por mais de um século; reporta-se explicitamente à ‘conhecida teoria do 
contrato social, na forma encontrada [...] em Locke, Rousseau e Kant’, mesmo se diferenciando dela 
em muitos pontos, a começar do caráter totalmente hipotético ou teórico (e não histórico ou realístico) 
da ‘condição inicial’ [...] Condição que Rawls, o maior expoente do Neocontratualismo atual, descreve 
como uma ‘assembléia’ de seres racionais que fazem escolhas éticas em conformidade com os 
princípios de justiça e Nozick como um lugar de anarquia do qual não se sai por obra do consenso ou 
contrato recíproco e racionalmente fundamentado, mas sim graças a uma misteriosa e imperscrutável 
“mão invisível” de smithiana memória. [...]”. (ABBAGNANO, Nicola. Op.cit., 2007,  p. 825).   
360 São expoentes do Neocontratualismo Contemporâneo: John Rawls, James M. Buchanan e 
Robert Nozick. 
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a conclusões políticas idênticas. Destaca-se aqui, para os fins desta pesquisa, John 

Rawls,361 que visa à maximização da igualdade.362  

Portanto, após tal divagação, pensamos que se assemelha muito ao 

Contratualismo-democrático, a atual experiência europeia de integração econômica, 

formalizada por meio de tratados internacionais (que têm delineamentos pactuais), 

que são ratificados pelos respectivos parlamentos nacionais ou sujeitos a 

referendos, realizados com o povo de cada Estado-membro e que, depois, passam a 

ser fonte primária do Direito Comunitário. Tais tratados regionais europeus 

assemelham-se bastante a pactos associativos, nos moldes preconizados pelo 

Contratualismo-democrático de Rousseau, que previu até que pactos de associação 

pudessem ser celebrados por sujeitos de uma federação: há referência à União 

Europeia, apesar de essa não ser ainda considerada formalmente como tal. 

Rousseau e a teoria contratualista-democrática podem ser, na verdade, 

considerados como justificação ou inspiração jus-político-filosófica e sociológica do 

modelo de integração econômica européia, pois esse modelo deu vulto a instituições 

supranacionais, visando ao desenvolvimento e ao bem-comum de todos, à busca de 

uma estrutura de poder baseada no consenso e à efetiva cooperação entre os 

estados envolvidos no processo de integração econômica regional, atualmente 

aproximando-se de uma federação. 

                                                           

361 Filósofo norte-americano, nascido em 1921, é autor de Uma teoria da justiça (A Theory of Justice 
- 1971) que evoca o conceito filosófico de contrato social e ataca a doutrina utilitarista de subjugar as 
necessidades individuais às mais prementes reivindicações do bem-comum, sustentando em 
princípios formulados que garantem as liberdades básicas. (PEARSALL, Judy and TRUMBLE, Bill. 
Op. cit., 1996). No Brasil, há traduzida para o português, a obra: Uma teoria da Justiça (Coleção 
Justiça e Direito), Tradução de Almiro Pisetta e Lenita Maria Rimoli Esteves. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008.  
362 John Rawls, neocontratualista contemporâneo, pretende chegar à definição racional de um 
princípio universal de justiça (da justiça distributiva entendida como equidade). Para isso parte do 
contrato social, de um nível de abstração bem mais alto do que o de Rousseau e de Kant. Mediante a 
ficção da “posição original” (isto é o estado de natureza), quer compreender a condição hipotética pré-
social em que os indivíduos livres e racionais podem escolher os princípios de justiça da futura 
sociedade política. Podem escolher, de modo verdadeiramente “autônomo”, ser deveras legisladores 
universais, porque, na posição original existe um “véu de ignorância” não sobre problemas da 
sociedade e sobre valores morais, mas sobre os próprios dotes naturais e sobre a própria posição 
social futura. Deseja-se fazer cessar a tensão entre vontade geral e interesses particulares, fazer ver 
que a justiça também é utilidade (não soma de utilidades individuais) e estabelecer o princípio do 
maximin, já que os homens, antes do salto para sociedade, querem a justiça, ou seja, maximizar as 
posições mínimas. É assim que são formulados os dois princípios de justiça: (i) “Cada indivíduo 
possui direito igual à mais ampla liberdade possível, compatível com a igual liberdade dos outros”; (ii) 
“As desigualdades sociais e econômicas hão de ser estruturadas de modo que sejam razoavelmente 
geradoras de vantagens para todos e ligadas a posições e cargos igualmente abertos a todos” 
(RAWLS, John. Op. cit., 2008, p. 288) 
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Há que se falar também, ao menos que brevemente, em modelo de 

integração econômica internacional pautada apenas no livre comércio de bens. 

Contudo, não se pode equivocadamente dizer que tal modelo de integração pauta-

se simplesmente no Liberalismo. Apesar do vigor do Liberalismo Político, este 

recebeu forte influência do Liberalismo Econômico. O Liberalismo Político levou à 

chamada democracia representativa, elevada em seus ideais, mas muitas vezes 

distorcida em mera representação da economia privada.363 

 A escola clássica do Liberalismo Econômico foi a grande expressão desse 

pensamento e a que mais influência exerceu. Adam Smith, como grande expoente 

dessa escola, nos Ensaios sobre matérias filosóficas, em célebre passagem, disse 

que “para transformar um Estado do mais baixo grau de barbárie e elevá-lo ao mais 

alto grau de opulência, bastariam três coisas: paz, tributação módica e uma tolerável 

administração da justiça. Tendo-se isso, todo o resto viria pelo decurso natural das 

coisas. A psicologia individual explica o interesse geral, que “resulta 

espontaneamente da soma de interesses individuais, fazendo com que, desse 

modo, o interesse individual coincida com o interesse geral, daí por que os 

interesses privados devem gozar de liberdade plena”.364 Ainda conforme Adam 

Smith, para que a divisão do trabalho seja eficaz, duas condições são 

indispensáveis: (i) a extensão dos mercados e (ii) a abundância de capitais. 

Conclusão evidente do sistema de Adam Smith é o livre-cambismo, a liberdade do 

comércio, do que resulta também liberdade aos capitais, inclusive no que tange a 

sua aplicação. Entretanto, pode-se inferir, das ideias de Adam Smith, a possibilidade 

de intervencionismo, que pode ser exemplificado com a possibilidade de 

protecionismo contra a concorrência estrangeira, a fim de que se criem condições 

favoráveis à implantação de indústrias indispensáveis à guerra, já que a defesa não 

era reputada menos importante do que a riqueza. Assim, mesmo no pensamento de 

                                                           
363 Liberalismo tem-se como o conjunto de idéias que defendem a primazia do indivíduo frente ao 
Estado e a supressão das travas à atividade econômica. Historicamente, o Liberalismo corresponde à 
época de ascensão da burguesia (século XVIII) e de sua luta para acabar com o “Antigo Regime”. A 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão assinalaram como invioláveis os princípios da 
liberdade, da igualdade, da fraternidade e da propriedade. As rebeliões dos operários de 1830 e 1848 
simbolizaram a transição para o Liberalismo Positivista, ao induzirem a burguesia a pedir a 
intervenção do Estado para defender o capitalismo. As crises do modelo econômico keynesiano e do 
Estado providencial (social) puseram de novo em voga um Liberalismo de cunho diferente, 
caracterizado pela privatização de setores econômicos públicos e de serviços sociais. Guias e líderes 
para o “Novo Liberalismo” (Neoliberalismo) foram Ronald Reagan e Margareth Thatcher. (In: Oceano 
Uno Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Barcelona: Ediciones Oceano, 1994. (Verbete: Liberalismo). 
364 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e Mudança Social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 
97. 
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Adam Smith, podem-se perceber indicações da necessidade, em certas 

circunstâncias, da ação do Estado para corrigir “distorções do mercado”.365  

 Já o Liberalismo Político366 considera a vontade individual como fundamento 

das relações sociais, defendendo, portanto, as liberdades individuais – liberdade de 

pensamento, de opinião, de culto etc. – em relação ao poder do Estado, que deve 

ser limitado. Defende assim o pluralismo das opiniões e a independência entre os 

poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – que constituem o Estado. 

 Por seu turno o Liberalismo Econômico,367 cujo principal e proeminente 

teórico foi mesmo Adam Smith, considera que existem leis inerentes ao próprio 

processo econômico – tais como a lei da oferta e da procura, o livre cambismo – que 

estabelecem o equilíbrio entre a produção, a distribuição e o consumo de bens em 

uma sociedade, sendo que o Estado deve interferir cautelosamente na economia, de 

modo especial para garantir a livre iniciativa e a propriedade privada dos meios de 

produção. Diz-se que o Liberalismo368 Econômico defende a chamada “economia de 

mercado”.  

 No modelo de integração pautado somente no livre comércio de bens, que 

não se pode dizer, precisamente, que tenha como substrato jus-político-filosófico 

sociológico as idéias do Liberalismo em sua totalidade, visa-se basicamente ao 

controle e direcionamento do poder do Estado, no sentido de facilitar e viabilizar a 

integração econômica, todavia, entrando em cena, como protagonistas, a sociedade 

empresarial, em especial os grandes grupos corporativos. Nesses modelos de 

integração, não se visa, a princípio, à criação de instituições ou entidades 

supranacionais, nem se busca, necessariamente, cooperação social entre os 

estados envolvidos ou um maior aprofundamento da integração, satisfazendo-se, 

restritamente, com o incremento das relações comerciais e financeiras. Nesses 

moldes de integração, pautado só no livre comércio de bens, quando instituem 

algum ente específico, geralmente são apenas órgãos intergovernamentais e não há 

                                                           
365 Id., ibid., 1981, p. 107.  
366 JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008 (Verbete: Liberalismo).   
367 Id., ibid., 2008. (Verbete: Liberalismo).  
368 O livre-câmbio levantou todo o seu sistema sobre o que se chama a Teoria do Comércio 
Internacional, desenvolvida por Adam Smith, David Ricardo e Stuart Mill. Adam Smith avançou com o 
princípio da divisão internacional do trabalho, Ricardo foi mais longe, com o princípio da vantagem 
comparativa, e John Stuart Mill aprofundou a teoria de Ricardo, definindo quais eram as leis de 
repartição do lucro entre dois países, resultantes do comércio internacional. (SILVA, Roberto Luiz. 
Direito Comunitário e de Integração. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 16). 
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prioridade efetiva na integração sociocultural e na congruência de valores sociais 

democráticos de um estado pluralista.  

 Esse modelo básico de mero comércio internacional de bens é o modelo 

adotado, com frequência, em acordos de preferência tarifária e áreas de livre 

comércio, espelhando bem o processo de globalização na linha estritamente 

comercial.  

Lembra-se ainda que estão expressos na Constituição Federal de 1988 os 

princípios (art. 4º, CF/88) que norteiam as relações internacionais do Estado 

brasileiro, o que foi considerado importante inovação, tendo-se atribuído à 

Constituição portuguesa de 1976 tal inspiração. Entretanto, o constituinte brasileiro 

não aproveitou a oportunidade para disciplinar as relações entre o Direito 

Internacional e o Direito interno, como ocorreu em outras constituições 

contemporâneas.369    

 Afirma-se370 que a Lei Básica de 1988, no que se refere à relação Direito 

Internacional–Direito interno, limitou-se, no § 2º do art. 5º, a incluir o tratamento a ser 

dado aos tratados referentes aos direitos humanos. O caput do art. 178, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 15.8.1995, traz a ressalva 

relativa à observância dos acordos sobre transporte internacional, resguardado o 

princípio da reciprocidade e, mais recentemente, com a Emenda Constitucional nº 

45, de 8.12.2004, foram adicionados os parágrafos 3º e 4º ao art. 5º à Carta Política 

brasileira de 1988, que, respectivamente, dizem: “Os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” e “O Brasil se submete à 

jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”. 

Nesse aspecto, a Constituição não foi muito analítica.  

 Defende-se a ideia371 de que, com a constitucionalização dos princípios de 

relações exteriores, no Brasil (art. 4º, CF/88), viabiliza-se o controle político da ação 

externa do Estado pelo Poder Legislativo e o controle jurídico pelo Poder Judiciário. 

                                                           
369 Fala-se das Constituições portuguesa (art. 8º), francesa (art. 55), espanhola (art. 96), alemã (art. 
25), dentre outras.  
370 GOFFREDO, Gustavo Sénéchal de. “Princípios da política externa como Instrumento de 
democratização da sociedade”. In: PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabela Franco; 
NASCIMENTO FILHO, Firly (Orgs.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2001, p. 191. 
371 MATIAS, João Luis Nogueira. Responsabilidade Tributária no Mercosul. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2001, p. 30. 
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Ressalte-se também que esses princípios foram elencados como princípios 

fundamentais da Constituição e não são tidos como normas programáticas mas 

como definições precisas de comportamento da República Federativa do Brasil 

como pessoa jurídica de Direito Internacional.  

  Pensamos relevante aqui trazer à colação decisão do Supremo Tribunal 

Federal que dirimiu controvérsia antiga relacionada à posição dos tratados no 

sistema jurídico brasileiro, em que foi relator o então Ministro Sepúlveda Pertence: 

  O Plenário do Supremo Tribunal Federal-STF deu provimento ao Recurso 

Extraordinário-RE nº 229.096, em que a Central Riograndense de Agroinsumos Ltda. 

questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul–TJ–RS, que 

considerou que a Constituição Federal de 1988 não previu a isenção de Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS para mercadorias importadas de 

países que compõem o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). 

Para a empresa gaúcha, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul (TJ-RS) ofenderia o artigo 151, III, da Constituição Federal, que proíbe à União 

instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, como o ICMS. 

O julgamento teve início em fevereiro de 1999, quando o ministro, hoje 

aposentado, Ilmar Galvão, relator, votou pelo provimento do recurso. Naquela 

oportunidade o ministro Sepúlveda Pertence pediu vista dos autos, tendo após 

votado no mesmo sentido do relator, para dar provimento ao RE nº 229.096.  

  O ministro Sepúlveda Pertence, quando do julgamento disse entender que o 

Estado Federal não deve ser confundido com a ordem parcial do que se denomina 

União. Para ele, é o Estado Federal total, ou seja, a República Federativa do Brasil, 

que mantém relações internacionais e, por isso, pode estabelecer isenções de 

tributos não apenas federais mas também estaduais e municipais. “É dado à União, 

compreendida como Estado Federal total, convencionar no plano internacional 

isenção de tributos locais”, concluiu o ministro. Ele foi acompanhado por todos os 

ministros presentes à sessão, tendo sido o julgamento por unanimidade. O referido 

acórdão ficou assim ementado: 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E 

COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM 

TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA 
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FEDERATIVA DO BRASIL. ARTIGO 151, INCISO III, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO 

HETERÔNOMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 

PROVIDO. 

1. A isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países 

signatários quando o similar nacional tiver o mesmo benefício foi 

recepcionada pela Constituição da República de 1988. 

2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional "possui caráter nacional, 

com eficácia para a União, os Estados e os Municípios" (voto do 

eminente Ministro Ilmar Galvão).  

3. No direito internacional apenas a República Federativa do Brasil 

tem competência para firmar tratados (art. 52, § 2º, da Constituição 

da República), dela não dispondo a União, os Estados-membros ou 

os Municípios. O Presidente da República não subscreve tratados 

como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que 

descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma, vedada 

pelo art. 151, inc. III, da Constituição.  

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.372  

 

  Pode-se extrair do referido julgado, RE nº 229.096/RS, trecho do voto 

proferido pelo Ministro Celso de Mello: 

 

Estabelecidas tais premissas, torna-se possível constatar que a 

vedação constitucional em causa, fundada no art. 151, III, da 

Constituição, incide, unicamente, sobre a União Federal, enquanto 

pessoa jurídica de direito público interno, responsável, nessa 

específica condição, pela instauração de uma ordem normativa 

autônoma meramente parcial, inconfundível com a posição 

institucional de soberania do Estado Federal brasileiro, que ostenta, 

este sim, a qualidade de sujeito de direito internacional público e que 

constitui, no plano de nossa organização política, a expressão 

mesma de uma comunidade jurídica global, investida do poder de 

gerar uma ordem normativa de dimensão nacional e total, 

essencialmente diversa, em autoridade, eficácia e aplicabilidade, 

daquela que se consubstancia nas leis e atos de caráter 

simplesmente federal. 

Sob tal perspectiva, nada impede que o Estado Federal brasileiro 

celebre tratados internacionais que veiculem cláusulas de 

exoneração tributária, em matéria de ICMS, pois a República 

Federativa do Brasil, ao exercer o seu treaty-making power, estará 

praticando ato legítimo que se inclui na esfera de suas prerrogativas 

como pessoa jurídica de direito internacional público, que detém - em 

face das unidades meramente federadas - o monopólio da soberania 

e da personalidade internacional. 

                                                           
372 Recurso Extraordinário – RE nº 229.096/RS. 
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Na realidade, Senhora Presidente, a cláusula de vedação inscrita no 

art. 151, III, da Constituição é inoponível ao Estado Federal brasileiro 

(vale dizer, à República Federativa do Brasil), incidindo, unicamente, 

no plano das relações institucionais domésticas que se estabelecem 

entre as pessoas políticas de direito público interno. 

Por isso mesmo, entendo que se revela possível, à República 

Federativa do Brasil, em sua qualidade de sujeito de direito 

internacional público, conceder isenção, em matéria de ICMS, 

mediante tratado internacional, sem que, ao assim proceder, incida 

em transgressão ao que dispõe o art. 151, III, da Constituição, pois 

tal regra constitucional destina-se, em sua eficácia, a vincular, 

unicamente, a União, enquanto entidade estatal de direito público 

interno, rigorosamente parificada, nessa específica condição 

institucional, às demais comunidades jurídicas parciais, de dimensão 

meramente regional e local, como o são os Estados-membros e os 

Municípios. 

 

  Portanto, após o julgamento do RE nº 229.096, em 16.08.2007, em que foi 

relator à época o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, 

pacificou-se o entendimento de que a União Federal, como pessoa jurídica de direito 

público internacional, signatária de tratados, ou seja, como República Federativa do 

Brasil, pode sim, vir a instituir, com base em tratados internacionais, sem violação do 

art. 151, III, da CF/88, isenções de tributos estaduais ou municipais. Ainda ficou claro 

no julgamento do RE nº 229.096, de que eventual isenção de tributos estaduais 

prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio-GATT para as mercadorias 

importadas de Estados-membros signatários quando o similar nacional tiver o 

mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. 

 

5.1.5.2 Globalização 

 

Interessante observar que, apesar de parecer algo historicamente recente, 

que teria somente se aprofundado a partir da queda do Muro de Berlim, em 

novembro de 1989, na verdade, o processo de globalização não é um fenômeno que 

possa ser considerado novo, já tendo ocorrido anteriormente, trazendo prosperidade 

e inovações, mas também com fortes reflexos na distribuição da riqueza mundial, 

como bem lembra Thomas Piketty: 

 
 [...] o período que com frequência é chamado de ‘primeira’ 
globalização’ financeira e comercial, a dos anos 1870 a 1914, época 
que guarda profundas semelhanças com a ‘segunda’ globalização, 
em curso desde os anos 1970-1980. Trata-se de um período de 
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tempo fascinante e prodigiosamente desigual. São os anos em que 
se inventam a lâmpada elétrica e as viagens transatlânticas (o Titanic 
partiu em 1912), o cinema e o rádio, o automóvel e os investimentos 
financeiros internacionais. Vale lembrar que os países ricos tiveram 
de esperar até o início do século XXI para retomar o nível de 
capitalização da bolsa de valores – como do Produto Interno Bruto 
(PIB) ou da renda nacional – que se tinha em Paris e Londres nos 
anos 1900-1910. Essa comparação é muito elucidativa para a 
compreensão do mundo de hoje.373   

 

 Uma vez que se busca tratar de globalização no contexto de realização de 

justiça fiscal por meio da efetivação de princípios tributários e aqui, neste ponto, 

especificamente, no âmbito de processos de integração econômica internacional, 

uma vez que se infere da obra de Adam Smith (A Riqueza das Nações), que “os 

tributos devem ser internacionalmente competitivos”, é importante verificar em que 

consiste o fenômeno denominado globalização, pois não há definição única e 

universalmente aceita sobre o tema. Alguns dizem referir-se ao grau de 

interdependência econômica existente entre os Estados. O Fundo Monetário 

Internacional (FMI) associa tal expressão à “interdependência econômica crescente 

do conjunto dos países do mundo, provocada pelo crescimento do volume e da 

variedade das transações transfronteiriças de bens e de serviços, assim como dos 

fluxos internacionais de capitais, ao mesmo tempo que pela difusão acelerada e 

generalizada da tecnologia”.374  

 De acordo com definição mais abrangente da Comissão Europeia375, a 

globalização consiste na combinação de quatro aspectos: (i) a crescente integração 

dos mercados financeiros e o aumento dos fluxos financeiros; (ii) a transformação do 

mercado internacional num espaço único de produção e comércio; (iii) a 

multiplicação das empresas que implementam estratégias globais; e (iv) o 

aparecimento de um conjunto de normas e regulamentações transnacionais.376 

                                                           
373 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 35. 
374 FMI. “Globalization: opportunities and challenges”. In: World Economic Outlook. May 1977, p. 45. 
375 COMISSÃO EUROPEIA: “The European Union as a world trade partner”. In: European Economy: 
reports and studies, nº. 3, 1997, p. 1. 
376 Nesse contexto, há o termo mundialização, com o mesmo significado de globalização, sendo, 
porém, aquela expressão mais utilizada pelos estudiosos franceses ou pelos que sofrem mais 
influência dos franceses (francófilos). Assim, para o francês Jean Luc Ferrandérry, a globalização é 
um conceito que apareceu no meio da década de 1980 nas escolas de negócios norte-americanas e 
na imprensa anglo-saxã. Para ele, essa expressão designa um movimento complexo de abertura de 
fronteiras econômicas e de desregulamentação, que permite às atividades econômicas capitalistas 
estenderem seu campo de ação no planeta. Segundo argumenta, (i) o aparecimento de instrumentos 
de telecomunicações extremamente eficientes permitiu a viabilidade desse conceito, reduzindo as 
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Dessa forma, percebe-se que a integração econômica internacional entre 

Estados independentes, em processos bilaterais ou multilaterais de integração, 

regional ou sub-regional, pode ser tida como exemplo de fenômeno parcial ou 

localizado do que venha a ser a globalização377, que tem um sentido macro, 

obviamente muito mais abrangente.378  

Assim, podemos entender a globalização como o resultado de um processo 

histórico de integração econômica, financeira, política, cultural, educacional, laboral, 

enfim, dos vários ramos de atividade humana, pelo qual vem passando o mundo e 

que tem revolucionado as estruturas até então vigentes, causando fortes reflexos 

também nos sistemas jurídicos dos países, especialmente o tributário. Em face 

dessa nova realidade, os Estados, que estão nesse momento muito mais 

interdependentes, têm que se adaptar, revisar suas estruturas e organização, para 

melhor se inserir nessa conjuntura e dela tirar as vantagens advindas ou minimizar 

eventuais efeitos danosos. 

 Portanto, verifica-se que a abertura econômica, a intensificação do comércio 

internacional, os processos de integração econômica – sejam sub-regionais, 

regionais, intercontinentais – e o próprio fenômeno da globalização vêm exercendo 

cada vez mais influência sobre as políticas tributárias, impulsionando 

consequentemente para um movimento de harmonização tributária e balizando 

fortemente as políticas econômico-tributárias, sobremaneira nacionalistas, 

isolacionistas379 e que não estejam no sentido da realização da justiça fiscal, por 

                                                                                                                                                                                     

distâncias a nada; (ii) o fim do Bloco Soviético; e (iii) o aparente triunfo planetário do modelo 
neoliberal no início dos anos 1990 parece dar a essa noção validade histórica. (FERRANDÉRRY, Jean 

Luc. Le point sur la mondialisation. Paris: Presses Universitaires de France –PUF, 1996, p. 3). 
377 Pedro Parente, à época secretário-executivo do Ministério da Fazenda e responsável pela 
condução da almejada reforma tributária, observou que “a globalização e os acordos de integração 
requerem dicções tributárias comuns no mundo inteiro, uma espécie de ‘esperanto tributário’. Outra 
forma de perceber esse processo é a chamada busca de ‘harmonização’ entre os sistemas 
tributários.”(PARENTE, Pedro. “Reforma tributária ou reforma fiscal?”. Apresentação na Comissão 
Especial de Proposta de Emenda à Constituição nº 175-A, de 1995, em 1997. Disponível em:  
<http://www.fazenda.gov.br>. Acesso em: 17 nov. 1999). 
378 Diogo de Figueiredo Moreira Neto constata que “a globalização é uma realidade histórica. Cada 
país e cada bloco de países pode e deve situar-se política, econômica e socialmente face a ela para 
lograr os maiores benefícios possíveis com os menores sacrifícios admissíveis em sua adaptação”. 
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “Globalização, regionalização, reforma do Estado e da 
Constituição”. In: Revista de Direito Administrativo, n. 211. Rio de Janeiro, jan./mar. 1998, p. 19).  
379 Observa-se que “o mercado é uma realidade com a qual temos de viver. Devemos tentar entender 
como o mercado funciona e ajudá-lo a funcionar a favor dos nossos objetivos e não contra eles. Além 
da economia de mercado, não vejo outra forma de criar e distribuir prosperidade para um grande 
número de pessoas. Mas não adianta ser ingênuo: nem deixar tudo ao mercado, nem acreditar poder 
ficar fora do mercado.” A citação é do economista britânico John Kay, autor de The truth about the 
markets. (In: FREITAS, Newton. Dicionário Oboé de Finanças. 11. ed. Fortaleza: Imprensa 
Universitária, 2004, p. 360). 

http://www.fazenda.gov.br/
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meio da efetivação de princípios tributários essenciais, há tempos postos por Adam 

Smith, em um Estado pluralista e social-democrata como o Brasil.380 Por fim, é 

importante frisar, nesse contexto, o que foi dito pelo economista britânico John Kay: 

“Não adianta ser ingênuo: nem deixar tudo ao mercado381, nem acreditar poder ficar 

fora dele.” Portanto, importante a efetividade da aplicação dos princípios tributários 

postos por Adam Smith (A Riqueza das Nações). 

 

5.1.5.3 Integração, Harmonização Fiscal e Sistemas Tributários Nacionais. 
Tributação no Contexto de Integração Econômica Internacional 

 

 Objetivamente, Paulo Borba Casella382 diz que é tautologicamente claro que, 

em processo de integração, será indispensável ou mesmo inevitável harmonizar, 

coordenar, unificar, em suma, aproximar legislações nacionais, para que sejam 

eliminados pontos de colisão entre estas.  

 Uma tributação coordenada, compatível, harmoniosa é importante para os 

processos de integração econômica internacional, tanto em uniões aduaneiras 

como, especialmente, em mercados comuns e em uniões econômicas.  

 Desde Estados federais às simples áreas de livre comércio, o mundo está 

estruturado em diferentes tipos de acordos e organizações políticos e econômicos. 

Deve-se perquirir e analisar, extraindo-se as lições provenientes, por exemplo, do 

porquê de os Estados Unidos da América do Norte383 adotarem uma harmonização 

                                                           
380 Lembram-se aqui os seguintes dispositivos da Constituição Federal brasileira de 1988: “Art. 1º A 
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] II - a 
cidadania; [...] V - o pluralismo político. [...] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...] III - erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015). 
381 Ressalta-se que, apesar de seguido por pensadores do liberalismo econômico, o próprio Adam 
Smith reconhecia as limitações do mercado e admitia, por exemplo, que serviços públicos e educação 
para os menos favorecidos fossem pagos pela taxação geral (In: LAW, Stephen. Guia Ilustrado Zahar: 
Filosofia. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges; revisão técnica Danilo Marcondes, 3. ed. Rio de 
Janeiro: Zahar Ed., 2011, p. 298). 
382 CASELLA, Paulo Borba. Op. cit., 1997, p. 81 
383 Deve-se observar o processo de integração econômica interno dos Estados Unidos da América, 
pois a federação surgiu de uma confederação, portanto, uma federação que teve um 
desenvolvimento centrípeto, tendo os Estados-membros remanescido com considerável parcela de 
autonomia. Importante observar também que os EUA sempre adotaram, primordialmente, modelos do 
liberalismo econômico, político e jurídico, não se tendo desenvolvido lá um modelo de Estado social 
como o que veio a se consolidar na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Isso se reflete também 
no modelo de integração econômica internacional utilizado pelos EUA, de zona de livre comércio, 
formando, com seus parceiros da América do Norte, o North American Free Trade Agreement 
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do sistema tributário federal no que se refere à tributação direta (basicamente o 

imposto sobre a renda e o lucro), enquanto a União Europeia escolheu o caminho 

de, inicialmente, harmonizar, com até certo grau de uniformização, a tributação 

indireta (o imposto sobre o valor agregado – IVA).  

 Pode-se até inferir que não há precisamente um sistema tributário padrão 

eficaz para os processos de integração econômica internacional, e que sua 

aplicabilidade e sucesso dependem basicamente da história, da cultura, da 

economia, do povo e do ordenamento jurídico dos Estados envolvidos, devendo, 

portanto, para cada caso, haver as devidas adaptações. 

 A coordenação,384 a harmonização,385 a aproximação,386 a adaptação, entre 

outros termos, são comumente utilizados, nos tratados de integração internacional 

ou nas constituições de Estados-nacionais, como instrumentos ou meios para se 

alcançarem os fins objetivados. Obviamente, há diferenças de significado nesses 

vários termos, embora, em algumas situações, sejam até utilizados 

equivocadamente como sinônimos. Considerando tal realidade, Schmutzer, que 

também foi juiz do Tribunal de Justiça Europeu, em Luxemburgo, disse que, em tais 

situações, é melhor, com base em critérios habituais de interpretação, verificar qual 

o sentido efetivo que os autores da disposição quiseram atribuir aos termos 

utilizados.387 

Portanto, observa-se que, nos processos de integração econômica 

internacional, além dos estados envolvidos terem um sistema tributário 

                                                                                                                                                                                     

(NAFTA). Assim, a harmonização da tributação direta parece ser suficiente e satisfatória para o 
modelo estadunidense de integração econômica, de livre comércio de bens, tanto na intrafederação 
norte-americana, ou seja, entre seus Estados-membros, quanto no âmbito internacional. Refere-se à 
integração econômica interna aos Estados-membros da federação e a externa, à integração com 
outros Estados da sociedade internacional. Frisa, ainda, que o próprio Canadá é uma federação, 
sendo parceiro dos EUA no NAFTA, mas adota sistema tributário mais parecido com o europeu, 
tendo inclusive um importante imposto sobre o valor agregado, ou seja, tributo incidente sobre a 
circulação e consumo de bens e serviços. 
384 Por coordenação de diferentes normas, entende-se a “simples eliminação dos contrastes 
existentes entre elas, quer substanciais, quer lógicos. A eliminação dos contrastes não deve 
comportar alteração no conteúdo das normas”. (FARIA, Werter R. Op. cit.,1995, p. 12).  
385 A harmonização pode atingir a substância das regras visadas, mas, em princípio, deixa 
subsistirem as diversidades de origem, de estrutura e de redação das normas. FARIA, Werter. Id., 
ibid., 1995, p. 6). 
386 Nesse caso, as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros 
que tenham incidência direta no estabelecimento ou no funcionamento do mercado comum devem 
ser aproximadas.  
387 SCHMUTZER, A. K. “Primaut du Droit Communautaire et Harmonization des Législations 
Nationales”. Revue Internationale de Droit Comparé, 1-1996, p. 109. Apud FARIA, Werter R. 
Harmonização legislativa no Mercosul. Brasília: Senado Federal. Subsecretaria de Edições Técnicas; 
Porto Alegre: Associação Brasileira de Estudos da Integração, 1995, p. 10. 
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internacionalmente competitivo, deve-se atentar para os aspectos de coordenação e 

cooperação. 

A coordenação macroeconômica dos Estados envolvidos num processo de 

integração é essencial para que, efetivamente, ocorra a almejada integração e para 

que haja a convergência econômica, o que viabiliza e facilita as relações dos 

Estados e cidadãos envolvidos em tal processo. 

 Parte da doutrina costuma contrapor cooperação e integração econômica 

afirmando que existe cooperação apenas antes do processo de integração e que, ao 

serem firmados tratados para criação de blocos econômicos, falar-se-ia apenas de 

integração, como se fosse um estado mais avançado que cooperação. Entendemos 

que esse posicionamento não é preciso, pois, mesmo após a celebração de tratados 

para criação de blocos econômicos, pode-se e deve-se falar de cooperação, 

inclusive de cooperação aprofundada e reforçada, inclusive no âmbito jurídico.  

 Pacífico, entretanto, que um processo de integração bem-sucedido necessita 

de um mínimo de coordenação macroeconômica. Entretanto, a simples existência de 

uma coordenação macroeconômica também não significa que o processo de 

integração será bem-sucedido. Tudo vai depender do projeto de integração 

almejado, como salienta Hartmut Sangmeister.388  

Portanto, a falta de uma coordenação macroeconômica mínima implica o 

enfraquecimento de qualquer processo de integração. A experiência européia 

demonstra que a existência de mecanismos formais de coordenação 

macroeconômica aumenta de forma diretamente proporcional ao nível de 

interdependência389 e de complementaridade econômica.  

Ainda, conforme a opção política por determinado processo de integração 

econômica, há uma interação entre coordenação macroeconômica, 

interdependência e complementaridade econômicas, que devem ocorrer entre os 

países envolvidos. A convergência macroeconômica é de grande relevância, 

                                                           
388 Diz Sangmeister que, “segundo a sabedoria convencional dos economistas, o grau necessário de 
coordenação das políticas macroeconômicas dentro de um bloco de integração regional depende da 
intensidade de integração desejada ou intencionada. Se o objetivo de integração for restringido à 
formação de uma área de livre comércio, a necessidade para a criação de mecanismos formais de 
coordenação macroeconômica fica limitada a certa homogeneização dos sistemas tributários para 
evitar ‘guerras tributárias’ na competição para obter investimentos estrangeiros”. (SANGMEISTER, 
Hartmut. “O futuro da integração latino-americana: lições do passado e experiências da ‘velha’ 
Europa”. In: Curso de Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal. ESAF-Brasília, outubro de 
2004 [nota de aula], p. 8). Sangmeister observa ainda que, num bloco econômico regional ou mesmo 
numa mera área de livre comércio, deve haver pelo menos harmonização tributária.  
389 Id., ibid., outubro de 2004, p. 8.  
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especialmente no que se refere à estabilidade monetária e à compatibilidade 

cambial. 

  Analisando as lições do processo de integração dadas pela Europa, o 

alemão Hartmut Sangmeister frisa como a mais importante a de que “não há uma 

alternativa realista senão a inserção na economia mundial”.  

 No âmbito da América Latina, em matéria de convergência tributária, durante 

o último quarto do século XX e como resultado de ajustes estruturais provocados 

pelas crises da dívida externa nos países em desenvolvimento, do abandono do 

modelo de economia dirigida pelo Estado e do aumento do comércio e dos fluxos de 

capitais entre os países, entende-se que se produziu uma convergência dos 

sistemas tributários sem precedentes. Entretanto, apesar da forma similar de 

tributação, observa-se que esses Estados adotaram normas tributárias (relativas a 

base imponível, isenções, alíquotas, procedimentos etc.) significativamente 

diferentes e que, em função disso, não houve desenvolvimento uniforme das 

instituições que asseguram a economia de mercado, o aperfeiçoamento dos 

mecanismos capitalistas e as capacidades de gestão de seus administradores, 

levando a cargas tributárias e a estruturas de arrecadação muito diferentes.390   

Lembra-se ainda da harmonização fiscal, pois esta é pressuposto para que 

sejam alcançados os primeiros objetivos de um processo de integração. Mesmo nas 

hipóteses em que não se almeje alcançar uma integração profunda, é necessário 

haver certo grau de harmonização tributária. 

 Gerson Augusto da Silva sustentou que a harmonização tributária pode 

compreender três conceitos distintos, aplicáveis segundo as circunstâncias: (a) 

uniformização,391 (b) compatibilização392 e (c) instrumentação.393 

                                                           
390 BARREIX, Alberto; VILLELA, Luiz; ROCA, Jerônimo. Integración y comercio en América: impacto 
fiscal de la liberalización comercial em América. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarollo, 
Departamento de Integración y Programas Regionales. Nota Periódica, enero 2004, p. 6. 
391 Significa uniformizar a tributação em todos os seus aspectos essenciais, igualar as cargas 
tributárias que recaem sobre uma mesma matéria tributável, vale dizer, igualar as legislações de um 
determinado tributo tanto nos aspectos estruturais quanto técnico-formais e quantitativos. A utilização 
do mecanismo de uniformização inflexibiliza definitivamente o instrumental tributário para operar de 
acordo com os objetivos nacionais, pelo que se apresenta como um mecanismo compatível apenas 
com as etapas mais avançadas do processo de integração econômica. PITA, Claudino. Op. cit., 1989, 
p. 22. Foi o que ocorreu na União Europeia, por exemplo, com os tributos aduaneiros e com o 
Imposto sobre o Valor Agregado (IVA). 
392 Trata de adequar a estrutura dos tributos para que estes permitam a aplicação de mecanismos 
compensatórios, capazes de neutralizar os efeitos que poderão advir de disparidade nas cargas 
tributárias. (PITA, Claudino. Op. cit., 1989, p. 22). Essa hipótese está, inclusive, prevista no art. III, 
parágrafos 1º e 2º, do acordo multilateral do GATT, que assegura os ajustes tributários de fronteira 
(tax border adjustments). Sobre a matéria, é interessante o que expõe John H. Jackson na sua 
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 A existência de divergências entre os sistemas tributários dos Estados 

envolvidos num processo de integração pode consistir em verdadeiros obstáculos 

para que se alcancem os objetivos de uma integração bem-sucedida. Entretanto, é 

interessante observar que, em decorrência desses processos, os gravames e os 

óbices tributários são gradativamente removidos, por meio dos tratados e de 

diversos institutos que por eles podem ser veiculados, contribuindo também, dessa 

forma, para a harmonização tributária e a cooperação fiscal internacional.   

A harmonização tributária, nos processos de integração econômica 

internacional, tem requerido a simplificação dos sistemas tributários, substituindo a 

multiplicidade de bases tributárias por número reduzido de tributos que explorem as 

três bases tributárias: consumo, renda e propriedade. Contudo, a tendência 

universal é utilizar a tributação abrangente do consumo, um imposto sobre o 

consumo com uma ampla base (é o que tem acarretado a adoção de tributo da 

espécie do imposto sobre o valor agregado – IVA), como fonte principal de 

financiamento do gasto público. 

 No que se refere ao Brasil, segundo Sulamis Dain,394 os ensinamentos são 

de dupla natureza: (i) recomendam a aproximação dos padrões tributários do mundo 

desenvolvido, notadamente os europeus, negando a possibilidade de criação de 

sistemas tributários aberrantes, como, por exemplo, o que se inspira na adoção de 

imposto único ou o crescente uso de tributos em cascata, tendo por base o 

faturamento; (ii) reforçam, do ponto de vista da integração latino-americana, a 

necessidade de a harmonização tributária entre os países da área seguirem os 

padrões europeus, ou seja, um sistema tributário com estruturação equivalente, 

obviamente com as adaptações e as peculiaridades da região (América Latina) ou 

sub-região (América do Sul, Mercosul).  

                                                                                                                                                                                     

clássica obra: The World Trading System: law and policy of international economic relations. 3rd. 
edition. London: MIT Press, 1999, p. 218-219.  
393 Dispõe-se intencionalmente a estabelecer desigualdades que podem ter por fim compensar algum 
desequilíbrio estrutural entre os países da região, induzindo, por exemplo, uma alocação geográfica 
de recursos conforme as prioridades regionais com aquela finalidade. PITA, Claudino. Op. cit., p. 23. 
Isso é o que ocorre, por exemplo, com incentivos tributários dados para empresas ou profissionais 
que se estabelecem em Estados ou em regiões menos desenvolvidos. 
394 DAIN, Sulamis. “Experiência Internacional e Especificidade Brasileira”. In: AFONSO, Rui de Brito 
Álvares; SILVA, Pedro Luiz Barros (Orgs.). Reforma Tributária e Federação: federalismo no Brasil. 
São Paulo: Fundap – Universidade Estadual Paulista, 1995, p. 26. 
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 Ozires Lopes Filho395, por sua vez, diz que o sistema fiscal brasileiro caminha 

aceleradamente para um não-sistema, conjunto de tributos ao qual faltam 

racionalidade e integração harmônica. 

 Ainda quanto à harmonização no processo de integração sub-regional de que 

o Brasil é parte, diz o art. 1º do Tratado de Assunção396 que o Mercosul implica “o 

compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações nas áreas 

pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração”. A pertinência 

das áreas refere-se às disposições legislativas que possam incidir no funcionamento 

e na evolução do Mercosul. Portanto, a harmonização tributária tem extrema 

relevância para o efetivo funcionamento do Mercosul.397  

 A simples coordenação entre os Estados-partes, que implica apenas 

reciprocidade, é insuficiente; é preciso haver cooperação, especialmente em matéria 

tributário-fiscal, para que ocorra e se aprofunde a integração econômica. Portanto, 

faz-se relevante a observância ao art. 7º do Tratado de Assunção,398 que dispõe 

sobre o tratamento tributário recíproco e sobre o tratamento nacional a ser dado a 

bens importados intrabloco. 

 Extrai-se de Victor Uckmar399 a ideia de que o sucesso da integração 

econômica está condicionado à postura firme e à atenção que se dá às disposições 

de natureza fiscal que são postas.400 Por conseguinte, mesmo nas hipóteses em que 

não se almeje alcançar uma integração aprofundada, é necessário haver certo grau 

de harmonização tributária. 

Infere-se de todo esse contexto que, com os processos de integração 

econômica e o anseio dos Estados nacionais de se inserirem e exercerem papel 

                                                           
395 LOPES, Ozires de Azevedo. “Equilíbrio e isonomia tributária”. In: MORHY, Lauro. Reforma 
Tributária em Questão. Brasília: editora UnB, 2003, p. 169.  
396 Promulgado pelo Decreto nº 350, de 21.11.1991. 
397 O Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, em seu art. 5º diz, que são elementos primordiais, 
entre outros, para a sua constituição, a eliminação de restrições ao comércio entre os Estados-partes, 
a otimização da utilização e da mobilidade dos fatores de produção e a consecução da meta de 
escalas operativas. Assim, vê-se a importância da harmonização tributária nesse processo de 
integração econômica sub-regional. 
398 Dispõe o art. 7º do Tratado de Assunção: “Em matéria de impostos, taxas e outros gravames 
internos, os produtos originários do território de um Estado-Parte gozarão, nos outros Estados-Parte, 
do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional”. 
399 UCKMAR, Victor. “Aspectos fiscales de la integración económica: la experiencia europea”. In: 
Revista de Direito Tributário. São Paulo, ano 15, nº 58. Editora RT, 1991, p. 17.  
400 Diz ainda Victor Uckmar que, para a criação de um bloco econômico, especialmente um mercado 
comum (que é o que pretende ser o Mercosul), entre outras coisas, além da instituição de um sistema 
que elimine as distorções de concorrência, há que se levar em consideração a abolição de impostos 
aduaneiros (inclusive os tributos de efeito equivalente), a coordenação de impostos indiretos mais 
relevantes e a harmonização de alguns impostos diretos. 
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mais relevante no contexto de uma economia globalizada e competitiva, resta, 

atualmente, pouco espaço para sistemas tributários anacrônicos e incoerentes, que 

não observem os princípios tributários postos por Adam Smith, na obra  A Riqueza 

das Nações, de 1776. É passada a época em que era possível os Estados fecharem 

suas economias e exercerem o protecionismo de quaisquer setores e atividades 

econômicas sem mesmo observar os tratados multilaterais celebrados no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio–OMC/GATT.401  

 Nesse panorama de integração econômica internacional, abertura e intenso 

comércio internacional, ressurgem os verdadeiros postulados jurídicos e econômicos 

da tributação que os Estados da Sociedade Internacional não podem desprezar, sob 

pena de, com seus sistemas tributários anacrônicos e iníquos, levarem suas 

respectivas economias para a margem ou até exclusão desse processo incontrolável 

de integrações regionais ou sub-regionais e de globalização, arcando com as perdas 

de competitividade e de comércio, com a recessão e com outros ônus decorrentes 

do isolamento jurídico, econômico e político.402 Levando esses aspectos em 

consideração, é que se busca verificar e mostrar a importância dos princípios 

tributários postos por Adam Smith, a fim de que possamos nos aproximar da 

realização da justiça fiscal, conforme os moldes do neocontratualismo liberal 

igualitário proposto por John Rawls, em um estado soberano social-democrata e 

pluralista como o Brasil.   

 Exigência desses processos de integração econômica internacional é a 

existência de leis econômicas e princípios jurÍdicos que os norteiem, propiciando 

segurança jurídica.  

 Nos processos de integração econômica internacional, é inegável que as leis 

inerentes ao próprio processo econômico (v.g., oferta e procura, vantagens 

                                                           
401 No passado, os sistemas tributários nacionais iníquos, anacrônicos e incoerentes conseguiam 
sobreviver, pois não eram tão perceptíveis, nem ao cidadão contribuinte nem à maioria das 
empresas, suas repercussões danosas. Entretanto, após o início dos processos de abertura das 
economias nacionais, com o rápido e livre acesso a informações e a novos e variados bens de 
consumo, bem como com as vantagens conquistadas com o comércio mais intenso e gerador de 
riquezas, ficou mais difícil aos Estados nacionais manterem sistemas tributários que prejudiquem a 
concorrência e gerem distorções nocivas às suas respectivas economias. 
402 Hoje, deve-se sempre ter em mente o que John Kay, economista britânico, asseverou: “O mercado 
é uma realidade com a qual temos de viver. Devemos tentar entender como o mercado funciona e 
ajudá-lo a funcionar a favor dos nossos objetivos e não contra eles. Além da economia de mercado, 
não vejo outra forma de criar e distribuir prosperidade para um largo número de pessoas. Mas não 
adianta ser ingênuo: nem deixar tudo ao mercado, nem acreditar poder ficar fora do mercado.” John 
Kay, economista britânico, é autor de The truth about the markets. (In: FREITAS, Newton. Op. cit., 
2004, p. 360).  
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comparativas, livre-câmbio) resultam mais claras em decorrência da impossibilidade 

de utilização de diversos artifícios ou de mecanismos econômicos chamados de 

heterodoxos. Não havendo, assim, grande margem para variações, estando os 

governos dos Estados sujeitos a limitações legais internas ou externas decorrentes 

dos tratados firmados; têm eles pouco espaço para interferir na economia, mas 

exercem, principalmente, o papel de garantirem a livre iniciativa, a propriedade, e de 

estabelecerem marcos regulatórios, aproximando-se dos princípios do chamado 

liberalismo econômico.  

Portanto, verificamos que o quinto princípio explicitado da obra de Adam 

Smith (A Riqueza das Nações) é realmente significativo na atualidade, ou seja, “os 

tributos devem ser internacionalmente competitivos” (taxes should be competitive 

internationally). Comprovando essa realidade, John Kenneth Galbraith, quando 

indagado se as teorias que defendiam a intervenção do Estado na economia 

estariam ultrapassadas, respondeu que “a tese central que Keynes defendeu – a de 

que a economia requer a influência estabilizadora do Estado – continua intacta. Os 

governantes que desprezam essa idéia serão inexoravelmente punidos. Ainda 

vivemos na Era de Keynes, tanto quanto na Era de Adam Smith”.403 Portanto, tudo 

depende de bom senso, de uma estratégia razoável ou, como se prefere dizer hoje 

juridicamente, da proporcionalidade, da razoabilidade, da forma como o Estado 

interfere na economia.404  

 

                                                           
403 GALBRAITH, John Kenneth. Entrevista dada a Carlos Graieb. Revista Veja. Páginas Amarelas. 
São Paulo: Editora Abril, n. 1.884, 15 dez. 2004, p. 13. 
404 Embora se entenda que uma só escola ou teoria econômica seja totalmente insuficiente para 
explicar, sistematizar e expor o fenômeno juspolítico-tributário-econômico dos processos de 
integração econômica internacional, há que se reconhecer que as teorias do liberalismo econômico 
são adotadas atualmente e, em muitas situações, aplicáveis ao presente fenômeno da integração 
econômica internacional. Assim, a respeito do liberalismo econômico, apesar das respectivas 
atualizações, não se pode esquecer dos clássicos ensinamentos de Adam Smith (1723-1790) no 
âmbito da tributação, nem, no que se refere a comércio internacional, das clássicas lições de David 
Ricardo (1772-1823). A ideia das vantagens comparativas no comércio internacional é sutil. 
Sucintamente, conforme a teoria das vantagens comparativas (David Ricardo), no caso de dois 
países que são parceiros comerciais, cada um deveria exportar aqueles bens em cuja produção há 
uma vantagem relativa de custos superior (ou uma desvantagem relativamente menor) e importar 
aqueles bens nos quais há uma vantagem relativa de custos inferior (ou uma desvantagem 
relativamente maior). Em outras palavras, se dois países produzem dois bens e um deles é mais 
eficiente na produção de ambos os artigos, se cada um se especializa na produção daquele bem em 
cuja produção é relativamente mais eficiente, eleva-se o bem-estar dos dois países. Essa teoria das 
vantagens comparativas é uma das principais fundamentações econômicas dos acordos multilaterais 
e plurilaterais celebrados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e, 
consequentemente, muito influencia as relações comerciais internacionais e a própria integração 
comercial internacional. 
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5.1.5.4 Tributação brasileira no contexto da integração econômica 

internacional 
 

Como já ressaltado anteriormente, as sociedades políticas organizadas na 

forma de Estados soberanos, além de proporcionarem aos cidadãos todos os meios 

para que satisfaçam e desenvolvam suas potencialidades, têm também que negociar 

internacionalmente, visando obterem divisas e a manterem suas economias 

prósperas. Sabe-se que, numa economia globalizada e interdependente, a 

importância de um sistema tributário justo e que não gere distorções é crucial. 

Portanto, torna-se difícil para qualquer Estado, inclusive para o Brasil, numa 

realidade de integração econômica internacional, criar tributos complexos, iníquos e 

que provoquem graves distorções, apesar de se observar que essas práticas 

efetivamente têm ocorrido.  

 O Brasil, particularmente, com incidências tributárias singulares ou 

esdrúxulas, em substituição aos impostos, como ocorre com as denominadas 

“contribuições”, deve continuar tentando rever e racionalizar seu sistema tributário.  

 Estudo divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)405 

entende que, basicamente, são três os fatores que condicionam um sistema 

tributário: (1) o modelo de inserção internacional; (2) o nível e a qualidade do gasto 

público e sua sustentabilidade; e (3) o desempenho da administração tributária.  

 O mencionado estudo publicado pelo BID ressalta que é reconhecido na 

literatura das finanças públicas que um sistema tributário deve ter uma série de 

características desejáveis, basicamente: (a) suficiência para arcar com os gastos 

públicos, com ênfase na sustentabilidade fiscal; (b) eficiência, evitando-se as 

distorções dos mercados de bens, serviços e fatores que gerem perdas de bem-

estar (como excesso de carga) na economia; (c) equidade horizontal, igual 

tratamento para contribuintes de igual nível de renda, e equidade vertical, que 

possibilita àqueles com maiores níveis de renda pagarem impostos 

proporcionalmente a suas rendas, com base nos princípios do benefício auferido e 

da capacidade contributiva; e (d) simplicidade, que facilita a aplicação do sistema 

tributário. No mesmo trabalho, entende-se que, com o avanço da integração 

econômica internacional, tanto no âmbito regional como sub-regional, deve-se 

                                                           
405 BARREIX, Alberto; VILLELA, Luiz; ROCA, Jerônimo. Op. cit., 2004, p. 1. 
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agregar a tais características a coordenação dos sistemas tributários de um Estado 

com a de seus principais sócios comerciais. 

Tratando-se de uma economia globalizada, consequentemente 

interdependente, e da importância de um sistema tributário justo e racional, elas não 

se coadunam com a crição de tributos complexos, iníquos e que provoquem graves 

distorções, como, por exemplo, ocorreu com as contribuições PIS/Pasep-Importação 

e Cofins-Importação, a seguir narrado, a título de exemplo, para não se repetir. 

 Em julgamento ocorrido em março de 2013, na sistemática da repercussão 

geral, prevista no artigo 543-B, do Código de Processo Civil-CPC406, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal afastou o entendimento defendido pelo fisco, de que o 

conceito de base de cálculo trazido pela Lei nº 10.865 de 2004 (art. 7º, I), no sentido 

de que, além dos custos de transporte, seguro, e gastos relativos à carga, descarga 

e manuseio da mercadoria, determinava ainda a inclusão do valor do ICMS-

importação e do montante das próprias contribuições PIS/Pasep-Importação e 

Cofins-Importação, o denominado cálculo por dentro.    

  Os ministros do Supremo Tribunal Federal–STF julgaram o Recurso 

Extraordinário–RE nº 559.937 da União/Fazenda Nacional contra decisão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região–TRF4, que, desde 2007, havia decidido pela 

ilegalidade da cobrança. 

  Em seu voto, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento da ministra 

Ellen Gracie, então aposentada, relatora à época, ao negar o recurso da 

União/Fazenda Nacional. Ele apontou que a regra em questionamento extrapolaria o 

artigo 149, § 2º, inciso III, “a”, e artigo 195, inciso IV, todos da Constituição de 1988, 

ao determinar que as contribuições fossem calculadas não só sobre o valor 

                                                           
406 Dispõe o CPC nesse dispositivo que: “Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com 
fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei 
nº 11.418, de 2006).  
§1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e 
encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo 
da Corte.  
§2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão 
automaticamente não admitidos. 
§3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos 
Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou 
retratar-se. 
§4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 
Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. 
§5º O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, 
das Turmas e de outros órgãos, na análise da repercussão geral.” (Parágrafos incluídos pela Lei nº 
11.418, de 2006).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11418.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11418.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11418.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11418.htm#art2
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aduaneiro, mas ainda sobre o valor do ICMS e sobre o valor do PIS e Cofins. O voto 

do ministro relator para o acórdão do Recurso Extraordinário - RE nº 559.937, Dias 

Toffoli, em decorrência da aposentadoria da ministra Ellen Gracie, relatora original, 

foi acompanhado de forma unânime.  

  A cobrança dessas contribuições de equalização tributária, PIS/Pasep-

Importação e Cofins-Importação, quando do desembaraço aduaneiro estava prevista 

pela Lei nº 10.865 de 30 de abril de 2004, especificamente407 no inciso I de seu 

artigo 7º, sendo que a discussão judicial envolvia mais de trinta bilhões de reais.  

  Ressalta-se, por oportuno, que a implantação da complexa “não-

cumulatividade” nas contribuições sociais referentes ao PIS/Pasep e Cofins, além da 

cobrança das contribuições PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, no 

momento do desembaraço aduaneiro, equivalem a uma “exação de equalização 

tributária”, ou a dispositivos denominados “ajustes tributários de fronteira” – border 

tax adjustment provisions of GATT408 – previstos no art. III, parágrafos 1º e 2º, do 

acordo internacional multilateral do GATT409, sendo que mesmo assim não foram 

                                                           
407 Antes da alteração de redação dada pela Lei nº 12.865 de 2013, ao inciso I do artigo 7º da Lei nº 
10.865 de 2004, era a seguinte a redação do mencionado inciso I: 
“Art. 7o A base de cálculo será:  
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de 
base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação-ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias 
contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3º desta Lei [hipótese referente à tributação de 
bens]; ou 
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do 
imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das 
próprias contribuições, na hipótese do inciso II do caput do art. 3º desta Lei” [hipótese referente à 
tributação de serviços]  
408 Sobre a matéria, interessante o que expõe John H. Jackson na sua clássica obra The World 
Trading System – Law and Policy of International Economic Relations – second edition, 1997, p. 218-
219: One of the more perplexing trade-policy problems, related to the national obligation but also to 
several other GATT obligations, is the subject of border tax adjustments (BTAs). (Under GATT, upon 
importation a nation may charge a tax (in addition to other tariffs) equivalent to a like internal tax 
imposed on domestic products of the same type). With respect to trade in the opposite direction (i.e., 
exports), a nation is allowed to rebate the amount of any internal tax imposed on the exported goods. 
Thus, in theory, the goods travel in international trade “untaxed”, and are taxed at their destination 
under whatever rules apply there to domestic goods as well as imported goods. It sounds equitable 
and reasonable, but these measures have been the source of considerable acrimony in international 
trade relations, and were considered by the Supreme Court of the United States in one of the few 
international trade cases it has ever considered” (Zenith Radio Corp. v. United States, 437 U.S. 443, 
98 S. Ct. 2441, 57 L. Ed. 2d 337 (1978)). Também sobre a matéria decisões do Contencioso (Dispute 
Settlement Body) da Organização Mundial do Comércio-OMC que podem ser obtidas por meio do 
website  www.wto.org . Ainda sobre o tema a obra de Abel Laureano Discriminação Inversa na 
Comunidade Européia (O Desfavorecimento dos Próprios Nacionais na Tributação Indirecta, Lisboa: 
Quid Juris Sociedade Editora Ltda., 1997.     
409 O Acordo multilateral do GATT de há muito já havia sido internalizado no ordenamento jurídico 
brasileiro e dispõe:  
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eliminadas as profundas distorções geradas por tal tipo de tributação, que ainda 

oneram brutalmente, no mercado interno nacional, a produção de bens e serviços, 

prejudicando ou inviabilizando um crescimento sustentável.  

  Interessante observar que, conforme o acordo multilateral do GATT, os 

ajustes tributários de fronteira (border tax adjustments) deveriam ser instituídos e 

cobrados transitoriamente para eliminar distorções e iniqüidades resultantes das 

incidências das normas tributárias internas, enquanto se implementam os ajustes 

necessários aos processos de integração econômica e não como tem acontecido no 

Brasil, onde se têm utilizado os tais ajustes tributários de fronteira por meio de 

“contribuições sociais” de equalização tributária, de forma a perpetuar uma situação 

que distorce a distribuição constitucional das receitas tributárias, viola as 

competências constitucionais tributárias e coloca o sistema constitucional dos 

impostos em xeque-mate.410  

 O fisco argumentou, no julgamento do Recurso Extraordinário–RE nº 559.937 

de que não haveria conceito constitucional411 de valor aduaneiro, que poderia ser 

dado pela lei ordinária, e que a incidência do ICMS em operações de importação 

respeitava o princípio da isonomia em relação à tributação no mercado interno. O 

                                                                                                                                                                                     

ARTIGO III - TRATAMENTO NACIONAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS E DE REGULAMENTAÇÃO 
INTERNOS 
1. Os produtos de qualquer Parte Contratante importados no território de outra Parte Contratante 
(leia-se “Membro”) serão isentos da parte dos tributos e outras imposições internas de qualquer 
natureza que excedam aos aplicados, direta ou indiretamente, a produtos similares de origem 
nacional. Além disto, nos casos em que não houver no território importador produção substancial de 
produto similar de origem nacional, nenhuma Parte Contratante aplicará tributos internos novos ou 
mais elevados sobre os produtos de outras Partes Contratantes com o fim de conceder proteção à 
produção de produtos, diretamente competidores ou substitutos, não taxados de maneira semelhante; 
os tributos internos dessa natureza, existentes, serão objeto de negociação para a sua redução ou 
eliminação.  
 2. Os produtos originários de qualquer Parte Contratante importados no território de qualquer outra 
Parte Contratante gozarão de tratamento não menos favorável que a concedido a produtos similares 
de origem nacional no que concerne a todas as leis, regulamentos e exigências que afetem a sua 
venda, colocação no mercado, compra, transporte, distribuição ou uso no mercado interno. As 
disposições deste parágrafo não impedirão a aplicação das taxas diferenciais de transportes, 
baseadas exclusivamente na utilização econômica dos meios de transporte e não na origem de 
produtos.”   
410 Nas palavras de Hugo de Brito Machado Segundo “ainda que se admita, em face da literalidade 
dos arts. 149 e 195 da CF/88, que a União Federal pode criar as mais diversas contribuições, sejam 
de intervenção no domínio econômico, de custeio da seguridade social (destinadas porém ao 
orçamento fiscal federal), ou ainda “sociais gerais”, deve-se reconhecer que tal interpretação torna 
carentes de sentido os arts. 154, I e 157, II, da CF/88. Como se sabe, tais artigos tratam, 
respectivamente, da competência da União para instituir impostos residuais e da necessidade de o 
produto da arrecadação de tais impostos ser partilhado com os entes federados periféricos (in 
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e Federalismo. São Paulo: Dialética, 2005, p. 
151).    
411 Apesar do disposto nos arts. 149, II e § 2º, inciso III, “a”, e 195, inciso IV, todos da Constituição 
Federal de 1988.     
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ministro Dias Toffoli apontou em seu voto que o princípio da isonomia não pode 

justificar essa forma de tributação, deixando de atender as limitações impostas pela 

Constituição de 1988 (art. 149, §2º, II e III, “a”, e §3º e 195, inciso IV, todos da 

CF/88), além de violar tratados internacionais celebrados pelo Brasil no âmbito do 

GATT 94/OMC. 

  Como visto pela redação do inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865, de 2004, tais 

contribuições incidentes sobre a importação possuem como base de cálculo o valor 

aduaneiro, assim considerado, para os efeitos da mencionada lei, o valor que servir 

ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor 

do Imposto de Importação-II, do ICMS, incidente no desembaraço aduaneiro, além 

do valor das próprias contribuições, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, na 

sistemática do “cálculo por dentro”.  

  O texto da Lei nº 10.865, de 2004, inovou no ordenamento em relação ao 

conceito de valor aduaneiro, dado anteriormente por tratados internacionais de que o 

Brasil é signatário, ou seja, pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio-GATT da 

OMC (Organização Mundial de Comércio), precisamente no Acordo de Valoração 

Aduaneira, Artigo 8º, parágrafos 1º e 2º, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 

15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro 

de 1994.  

  Tal conceito, com base no mencionado tratado internacional, constava 

também do Decreto Federal nº 6.759, de 2009, que regulamenta a administração e 

tributação das atividades de comércio exterior, conhecido como Regulamento 

Aduaneiro (RA), cujo artigo 77 determina que integra o valor aduaneiro a soma dos 

custos de transporte da mercadoria, dos gastos relativos à carga, descarga e 

manuseio, e dos custos de seguro da mercadoria.412 

  Assim, em vista dos conceitos aparentemente conflitantes de valor aduaneiro, 

da Lei nº 10.865, de 2004, versus o do constante do tratado multilateral do 

GATT/OMC, instaurou-se entre contribuintes e União/Fazenda Nacional grande 

discussão judicial questionando a constitucionalidade da base de cálculo 

estabelecida pelo legislador ordinário. 

                                                           
412 O Regulamento Aduaneiro anterior, ou seja, o Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002, 
vigente à época da edição da Lei nº 10.865, de 2004, trazia dispositivo semelhante em art. 77, 
refletindo os termos do Acordo de Valoração Aduaneira, tratado internacional celebrado no âmbito do 
GATT 94/OMC de que o Brasil é signatário. 
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  Observou-se ainda que o conceito de valor aduaneiro do GATT 94/OMC não 

havia sido revogado, muito menos modificado, pelo inciso I do art. 7º da Lei nº 

10.865, de 2004, pois continuava a ser utilizado, inclusive no âmbito tributário, para 

apuração da base de cálculo do próprio imposto de importação. Portanto, difícil seria 

a aceitação do conceito de “valor aduaneiro” trazido pelo inciso I, do artigo 7º da Lei 

nº 10.865 de 2004, em clara afronta ao tratado internacional conhecido por Acordo 

de Valoração Aduaneira, celebrado no âmbito do GATT 94/OMC, do qual o Brasil é 

signatário, além de essa norma legal tributário-aduaneira contida no inciso I do art. 

7º da Lei nº 10.865, de 2004, violar o artigo 98 do Código Tributário Nacional-CTN, 

em seu artigo 98, que dispõe que os tratados e as convenções internacionais 

prevalecem sobre a legislação tributária interna, especialmente a veiculada por lei 

ordinária, e serão observados pela que lhes sobrevenha. 

 Verificou-se assim equivocada a base de cálculo das contribuições de 

equalização tributária para a seguridade social Pis/Pasep-Importação e Cofins-

Importação, pois precisariam observar o conceito de valor aduaneiro instituído e 

previsto detalhadamente em tratado internacional de grande relevância, ou seja, no 

pacto internacional conhecido como Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio–GATT, 

constante do Anexo I do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), aprovado pelo Decreto Legislativo nº 1.355, de 1994. 

  Dessa forma, seria inviável a inclusão, na base de cálculo do PIS/Pasep-

Importação e da Cofins-Importação dos valores devidos a título de tributos, 

porquanto a Constituição de 1988 somente permite a tributação do “valor aduaneiro” 

(em se tratando de bens ou produtos) ou do “valor da transação” (em se tratando de 

serviços). Tal ilação está arvorada na incorporação, pela Carta Política brasileira de 

1988, do conceito de “valor aduaneiro” (art. 149, §2º, II e III, “a”, e §3º, da CF/88) na 

acepção já firmada em acordos internacionais, que não poderia ser alterada pelo 

legislador ordinário para fins de ampliação de sua competência impositiva, sob pena 

de atentar contra a hierarquia material de que goza a Constituição e também, como 

já lembrado, por violação ao art. 98 do Código Tributário Nacional-CTN413, 

                                                           
413 Eis a redação do art. 98 do CTN: “Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.” Sabe-se que 
o entendimento do artigo 98 do Código Tributário Nacional-CTN é no sentido de que os tratados e as 
convenções internacionais na verdade prevalecem sobre a legislação tributária interna, e serão 
observados pela que lhes sobrevenha. Quanto a celebração e internalização dos tratados no 
ordenamento jurídico brasileiro destacam-se os seguintes dispositivos constitucionais: art. 44, CF/88, 
de que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional; art. 49, I, CF/88, que cabe ao 
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recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar, ou seja, 

também de hierarquia superior à lei ordinária, abstraindo-se aqui outras 

controvérsias doutrinárias.  

  A expressão “valor aduaneiro”, utilizada na Constituição Federal de 1988 e na 

legislação do PIS/Pasep-Importação e COFINS-Importação, deve ter o mesmo 

conceito, já consagrado, dado pelo tratado internacional, Acordo de Valoração 

Aduaneira do GATT 94/OMC, à mencionada expressão e utilizado como critério 

quantitativo da regra-matriz de incidência do imposto de importação. Como se sabe, 

a expressão “valor aduaneiro”, disciplinada pelo GATT 94 /OMC, é utilizada na área 

da tributação sobre o comércio exterior para definir o valor que serve como base de 

cálculo para o Imposto de Importação, como disposto também pelo Regulamento 

Aduaneiro (Decreto nº 6.759, de 5/12/2009, art. 75414), em linha com as disposições 

do Acordo de Valoração Aduaneira. 

  Portanto, não prosperou o entendimento da União/Fazenda Nacional, que 

defendia o conceito de base de cálculo trazido pela Lei nº 10.865, de 2004 (art. 7º, I), 

que, além dos custos de transporte, seguro, e gastos relativos à carga, descarga e 

manuseio da mercadoria, determinava ainda a inclusão do valor do ICMS-

importação e do montante das próprias contribuições PIS/Pasep-Importação e 

Cofins-Importação, na sistemática conhecida por “cálculo por dentro”. 

                                                                                                                                                                                     

Congresso Nacional resolver definitivamente os tratados quando acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional; art. 84, III, CF/88, ao presidente cabe iniciar o 
processo legislativo nos casos que especifica, e art. 84, VIII, da CF/88, diz que ao presidente cabe 
celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 
Sintetizando, os tratados internacionais são celebrados pelo Presidente da República, mas para 
serem incorporados ao ordenamento jurídico nacional dependem de referendo do Congresso 
Nacional, via Decreto Legislativo (art. 49, I, da CF/88), e de promulgação e publicação por decreto do 
Presidente da República. A partir de então há sua efetiva incorporação ao ordenamento jurídico 
brasileiro.  
Pertinente ainda lembrar que tendo em vista o julgamento do RE nº 229.096, em 16.08.2007, em que 
foi relator à época o ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Sepúlveda Pertence, foi analisada a 
possibilidade de a União Federal instituir, com base em tratados internacionais, sem violação do art. 
151, III, da CF/88, isenções de tributos estaduais ou municipais. Ainda ficou claro no julgamento do 
RE nº 229.096, de que eventual isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio-GATT para as mercadorias importadas de Estados-membros signatários quando o similar 
nacional tiver o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. 
414 Art. 75. A base de cálculo do imposto é (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 2o, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 1988, art. 1º, e Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 - Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 1, aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 
30 de dezembro de 1994): 
I - quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Artigo VII do 
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994; e 
II - quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida 
estabelecida. 
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  A discussão dessa matéria, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação 

incidentes sobre operações de importação nas transações do comércio exterior e 

respectiva base de cálculo chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o 

Recurso Extraordinário autuado sob o nº 559.607-9, de Santa Catarina, no qual, por 

unanimidade, a Suprema Corte brasileira reconheceu a existência de repercussão 

geral da questão constitucional suscitada. Contudo, a matéria foi pacificada, quando 

do julgamento, na mencionada sistemática da repercussão geral, do Recurso 

Extraordinário nº 559.937, do Rio Grande do Sul, da relatoria da então Ministra Ellen 

Gracie, sendo, após sua aposentadoria, designado para relator do acórdão o 

ministro Dias Toffoli, destacando-se da ementa415: 

 
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral.  
PIS/COFINS–importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in 
idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do 
importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, 
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. 
Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias 
contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de 
afronta. 
[...] 
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que 
se dizer que devessem as contribuições em questão ser 
necessariamente não cumulativas. O fato de não se admitir o crédito 
senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS 
pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, 
de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro 
presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, 
de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, 
da CF.  
4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a 
COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de 

                                                           
415 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 559.937 RIO GRANDE DO SUL 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE - REDATOR DO ACÓRDÃO:MIN. DIAS TOFFOLI 
RECTE.(S): UNIÃO/Fazenda Nacional - RECDO.(A/S): VERNICITEC LTDA 
ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na 
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, em negar provimento ao recurso 
extraordinário, que visava a reconhecer a inconstitucionalidade da expressão “acrescido do valor do 
imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços de 
Transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço 
aduaneiro e do valor das próprias contribuições”, contida no inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/04. 
Tendo em conta o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE 559.607, 
acordam, ademais, os Ministros, em determinar a aplicação do regime previsto no §3º do art. 543-B 
do CPC, tudo nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora). Por fim, acordam os Ministros, 
em rejeitar questão de ordem da Procuradoria da Fazenda Nacional, que suscitava fossem 
modulados os efeitos da decisão. Foi designado para redigir o acórdão o Ministro Dias Toffoli. - 
Brasília, 20 de março de 2013 - MINISTRO DIAS TOFFOLI - Redator para o acórdão 
(RE nº 559.937/RS DJe nº 206. Divulgação em 16.10.2013. Publicação 17.10.2013. Ementário nº 
2706-01)  
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cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal 
base a respectiva competência. 
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a, da CF 
implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, 
porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a 
base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a 
COFINS-Importação, não alargou propriamente o conceito de valor 
aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração 
de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez 
foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições 
sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam 
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do 
art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da 
importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP-
Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual 
o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto 
importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o 
faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 
8. O gravame das operações de importação se dá não como 
concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política 
tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados 
tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no 
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 
10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do 
valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2º, III, a, 
da CF, acrescido pela EC 33/01. 
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.416  

 

  Portanto, como já visto, a Lei nº 10.865, de 2004, determina, em seu art. 7º, 

inciso I, que, na entrada de bens estrangeiros, a base de cálculo das Contribuições 

para o PIS/PASEP-Importação e para a COFINS-Importação será o valor aduaneiro, 

assim entendido o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do Imposto 

de Importação, acrescido do Imposto de Importação, do ISS ou do ICMS incidente 

no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições. 

  Objetivando promover a redução de entraves ao comércio entre os países, o 

GATT 1994 define valor aduaneiro no seu artigo VII. Após a Rodada Uruguai de 

Negociações Comerciais do GATT, foi aprovada a ata final que incorpora os 

resultados da referida Rodada, assinada em 12 de abril de 1994 em Marraqueche, 

tendo sido incorporada ao direito nacional pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, 

                                                           
416 RE nº 559.937/RS DJe nº 206. Divulgação em 16.10.2013. Publicação 17.10.2013. Ementário nº 
2706-01. 
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ratificado pelo Decreto nº 1.355, de 1994. Nesta Ata, foi incluído o Acordo sobre a 

Implementação do artigo VII do GATT 1994, constante do anexo I, que disciplina a 

uniformização dos procedimentos destinados à determinação do valor aduaneiro. 

  Na legislação brasileira, o Regulamento Aduaneiro (RA), atualmente em vigor, 

aprovado pelo Decreto nº 6.759, de 2009, define, nos arts. 76 e 77, valor 

aduaneiro,417 em obediência ao disposto no Acordo sobre a Implementação do artigo 

VII do GATT 1994, como sendo o valor da mercadoria, acrescido dos custos e 

despesas com frete, os relativos à carga, à descarga e ao manuseio e o seguro.  

  Considerando que o Acordo Multilateral de Valoração Aduaneira foi 

estabelecido em tratado internacional e incorporado à legislação interna, suas regras 

devem ser observadas pelos seus destinatários, ou seja, pelos CONTRIBUINTES 

importadores, bem como pelo fisco. Desta forma, para efeito de tributação, é preciso 

que sejam observadas as normas internacionais de valoração aduaneira, 

devidamente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, ainda que, em 

obediência ao princípio da autonomia da vontade que vigora nos negócios privados, 

as partes contratantes possam ainda pactuar o preço dos bens da maneira como 

entenderem conveniente. 

  Com base nesse entendimento, correto o entendimento de que o conceito de 

valoração aduaneira mencionado na Constituição de 1988 está delimitado pelo 

tratado internacional do qual o Brasil é signatário e que, portanto, a definição (art. 7º, 

inciso I) dada pela Lei nº 10.865, de 2004, que o alterou, seria efetivamente 

inconstitucional, por ter acrescentado na base de cálculo o Imposto de Importação-II, 

o ISS ou o ICMS e as próprias contribuições (“cálculo por dentro”), indo de encontro 

com a definição de valor aduaneiro estabelecida nos tratados internacionais 

celebrados no âmbito do GATT 94/OMC. 

                                                           
417 É a seguinte a redação dos arts. 76 e 77 do Regulamento Aduaneiro-RA (Decreto nº 6.759/2009):  
“Art. 76. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do 
correspondente valor aduaneiro. 
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput consiste na verificação da conformidade do valor 
aduaneiro declarado pelo importador com as regras estabelecidas no Acordo de Valoração 
Aduaneira. 
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado (Acordo de 
Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e 
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994): 
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de 
descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada 
no território aduaneiro; 
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria 
importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e 
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.” 
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  A Constituição Federal de 1988 outorgou competência para a instituição de 

contribuição de equalização tributária sobre a importação (art. 149, § 2º, incisos II e 

III, “a”, e §3º, e art. 195, inciso IV, todos da CF/88) e, muito embora o fato gerador 

não esteja delineado no texto constitucional, a incidência dessas exações dever-se-

ia limitar ao valor aduaneiro e não, ao valor aduaneiro acrescido do Imposto de 

Importação-II, das próprias contribuições PIS/PASEP-Importação e da COFINS-

Importação (“cálculo por dentro”) e, principalmente, do ISS ou do ICMS incidente na 

importação, sob pena de ferir não só a repartição de competências tributárias, 

definida na própria Constituição, mas também por violação dos tratados 

internacionais celebrados no âmbito do GATT 94/OMC, especificamente o Acordo de 

Valoração Aduaneira, que estabelece critérios para apuração do “valor aduaneiro”, 

inferindo-se, por isso, correto e preciso o decidido pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) no Recurso Extraordinário nº 559.937-RS, dando-se eficácia ao quinto 

princípio tributário que se infere dos ensinamentos de Adam Smith, ou seja, os 

tributos têm que ser internacionalmente competitivos [taxes should be competitive 

internationally]. 

Reconhece-se que, no Brasil, são dos mais dramáticos os dilemas da política 

fiscal, do sistema tributário e da seguridade social, porque, de um lado, o peso dos 

contribuintes de alta renda é significativo, a despeito de sua pequena expressão 

numérica, enquanto grande número de contribuintes detém rendimentos 

extremamente reduzidos, correspondendo a soma de suas contribuições a um 

pequeno percentual do que é pago por reduzido número de contribuintes com alta 

renda (pessoas físicas) ou lucro (pessoas jurídicas). As fontes de receita para a 

União (ente central) e para a seguridade social, que estão essencialmente no seu 

âmbito de competência, atualmente, “apóiam-se essencialmente no financiamento 

tributário, usando, para isso, tributos sobre o faturamento, de grande produtividade 

fiscal e péssima técnica tributária. Tributos importantes, ainda com incidência em 

cascata, comprometem a competitividade do sistema, por não serem totalmente 

desoneráveis nas exportações. Além disso, davam, até pouco tempo atrás, proteção 

não-intencional aos produtos importados, não-sujeitos ao mesmo tratamento 

tributário”,418 caracterizado por ser iníquo e causador de distorções.  

                                                           

418 Ver: DAIN, Sulamis: Op. cit., 1995, p. 33. 
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  A seguir, quadro demonstrativo das principais receitas fiscais federais 

brasileiras no ano de 2013, uma vez que os valores referentes ao ano de 2014 ainda 

não estavam disponíveis: 

 

 

        Tabela 5.9 

Principais Receitas 
 

2013 (R$) 

Previdenciária419 313,731 bi 

Cofins420 201,527 bi 

CPMF421 - 

PIS/PASEP422 51,899 bi 

CSLL423 65,732 bi 

IR424 292,810 bi 

IPI425 47,101 bi 

IE426 - 

II427 37,197 bi 

IOF428 29,815 bi 

ITR429 848 

        Fonte: RFB430 

 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 ter inicialmente estabelecido, de 

forma sistemática,431 os tributos,432 o certo é que se verifica que a sistematização 

                                                           
419 Contribuições sociais previdenciárias 
420 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins, instituiída pela Lei Complementar 
nº 70 de 1991. 
421 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira-CPMF, não mais existente. 
422 Contribuição de Integração Social-PIS, instituída pela Lei Complementar nº 7 de 1970, e 
contribuição ao Pasep, art. 239 da CF/88. 
423 Constribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, instituída pela Lei nº 7.689 de 1988. 
424 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza-IR [art. 153, III, CF/88] 
425 Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI [art. 153, IV, CF/88] 
426 Imposto sobre a Exportação-IE [art. 153, II, CF/88] 
427 Imposto sobre a Importação-II [art. 153, I, CF/88] 
428 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários-IOF [art. 153, V, CF/88] 
429 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR [art. 153. VI, CF/88] 
430 Secretaria da Receita Federal do Brasil. Análise da Arrecadação das Receitas 
Federais: Dezembro/2013. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/2013/Analisemensaldez13.pdf>. Acesso em: 30 jul. 
2015. 
431 Diz-se que a “discriminação constitucional de rendas é expressão genérica. Compreende a 
atribuição de competência, ou partilha do poder tributário, e a distribuição de rendas tributárias. Pela 
atribuição de competência divide-se o próprio poder de instituir e cobrar tributos. Entregam-se à 
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das contribuições, no contexto do sistema433 tributário brasileiro, foi incompleta ou de 

clareza insuficiente e que, durante os últimos 25 anos, foi gravemente distorcida.  

A União tem competência, quase que exclusiva,434 para instituir contribuições 

sociais. As contribuições constituem hoje fonte relevantíssima de custeio da 

seguridade social e também fonte de recursos para atuação da União em 

determinada área de intervenção no domínio econômico, servindo de meio de 

obtenção de imprescindíveis recursos para despesas resultantes dessa atuação. 

Interessante observar que, já em 1999, a União Federal, por meio da 

Administração Tributária Federal, alcançou um recorde de arrecadação tributária, o 

que vem constantemente sendo superado, e que, de acordo com dados fornecidos 

pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, as receitas decorrentes da 

arrecadação das contribuições sociais representaram mais de 60% do volume total 

da arrecadação total dos tributos administrados por tal secretaria. 

 Enquanto os impostos visam a atender às necessidades gerais do Estado, 

que busca recursos para manter em funcionamento o seu aparato, em fatos 

quaisquer que não tenham nenhuma relação com a atividade do mesmo Estado, as 

                                                                                                                                                                                     

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios parcelas do próprio poder de tributar. [...] 
Pela distribuição de receitas o que se divide entre as referidas entidades é o produto da arrecadação 
do tributo por uma delas instituído e cobrado.” MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 
25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 48-49. 
432 Inicialmente destaca-se a redação dos três incisos do art. 145 da Constituição Federal brasileira de 
1988: “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: I - impostos; II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. [...].” BRASIL. Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015.  
O mesmo texto em inglês: “Article 145.  The Union, the states, the Federal District and the 
municipalities may institute the following tributes: I - taxes; II - fees, by virtue of the exercise of police 
power or for the effective or potential use of specific and divisible public services, rendered to the 
taxpayer or made available to him; III - benefit charges, resulting from public works.   […].” BRASIL. 
Constituição (1988). Constitution of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan 
Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002 
433 Pode-se entender como sistema um conjunto ordenado de normas a partir de uma perspectiva 
unitária. À “ciência do Direito” ou à “jurisprudência”, compete apresentar o Direito na sua conexão 
sistemática e, antes de mais nada, tem-se que saber o que deve ser inserido nessa sistematização. 
434 Apesar do art. 149 estabelecer que compete exclusivamente a União a competência para instituição de 

contribuições sociais, há que se lembrar, entretanto, que no caso das contribuições sociais, especificamente as 

previdenciárias, existe uma exceção, pois os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios que possuam 

regimes próprios de previdência social para seus servidores devem, obrigatoriamente, instituir contribuição, a ser 

cobrada desses servidores, para o custeio do regime previdenciário, sendo que as alíquotas dessas contribuições 

previdenciárias estaduais, distritais e municipais não podem ser inferiores às das contribuições dos servidores 

titulares de cargos efetivos da União. Verifica-se assim que a norma constitucional que estabelece a competência 

para instituição de contribuição previdenciária para Estados, Distrito Federal e Municípios, que se encontra no 

art. 149, §1º, da Constituição, sofreu importantes alterações com a Emenda Constitucional nº 41 de 2003. 
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contribuições são cobradas a fim de que o Estado possa atuar e proporcionar 

específicas vantagens a determinado grupo de cidadãos ou setores da sociedade, 

Os valores cobrados pelas contribuições têm vinculação a uma finalidade específica, 

como, por exemplo: Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF)/saúde, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 

(CIDE)/combustível (estradas) e assim por diante. Esse sempre foi o entendimento 

que conferiu validade às contribuições, não só no Brasil mas em vários outros países 

do mundo civilizado. Entretanto, a excessiva criatividade para a instituição e a 

cobrança de contribuições minou e distorceu todo o sistema tributário brasileiro; daí, 

fica clara a necessidade de racionalizá-lo. Lembra-se, por fim, que só haverá, no 

Brasil, efetividade da democracia política quando houver democracia econômica,435 

sendo o sistema tributário de um Estado, seu equilíbrio fiscal e seu modelo de 

federalismo fiscal institutos e meios que viabilizam e asseguram a democracia 

econômica. 

No que se refere ao sistema tributário constitucional brasileiro de 1988, há 

que se reconhecer que se tomou por base o modelo tributário de 1967, que, naquela 

oportunidade, reformou o sistema tributário nacional implantando um dos mais 

modernos regimes impositivos436 da época, que também era eficaz e inovador. 

Entretanto, a Lei Básica de 1988, apesar de ter o espírito desse sistema tributário 

(1967), não levou em conta a nova realidade da globalização financeira, da abertura 

econômica, da necessidade de harmonização tributária, tanto interna quanto 

externa, e dos processos de integração econômica internacional.  

                                                           
435 Democracia econômica (direitos econômicos): os direitos políticos dependem dos direitos 
econômicos, mais precisamente de normas do Estado que concretizem uma política econômica, que 
busque a democracia econômica, sem a qual a democracia estará em xeque. (MAGALHÃES, José 
Luiz Quadros de. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, tomo II, p. 131. Em 
1974, foi aprovada, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Carta dos Direitos e Deveres 
Econômicos dos Estados. (MIRANDA, Jorge. “Estrutura constitucional do Estado”. In: Manual de 
direito constitucional, tomo III – estrutura constitucional do estado. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora 
Ltda., 1998, p. 177).  
436 É característica frequente de regimes não-democráticos o dirigismo econômico. Assim, pela 
importância da área econômica, governos não-democráticos a priorizam, sendo geralmente bem-
sucedidos. Veja-se o exemplo do Chile e a estruturação econômica deixada pelo general Pinochet. 
No Brasil ocorreu fenômeno equivalente. Especialmente nos primeiros anos dos governos militares, 
foram editadas, além da emenda constitucional que tratava do sistema tributário (considerada 
inovadora e eficaz e que paradoxalmente introduziu, de forma efetiva, o federalismo fiscal no país), 
outras normas muito importantes e modernizadoras dos setores econômico-financeiro e fiscal 
brasileiros, como a Lei nº 4.320, de 17.3.1964, a Lei nº 5.172, de 25.10.1966, a Lei nº 4.728, de 
14.7.1965, a Lei nº 4.595, de 31.12.1964, todas com algumas derrogações, mas ainda em vigor e 
com eficácia. 
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 Todos os Estados da sociedade internacional, especialmente os mais 

fechados e com grande mercado interno, como era o Brasil, sofreram pressões por 

mudanças tributárias oriundas da globalização financeira. Como o dinheiro é a 

mercadoria que circula com maior facilidade e rapidez, práticas tributárias muito 

diferenciadas nesse mercado prejudicam Estados que fogem de certo padrão 

aceitável internacionalmente, exigindo rápido ajustamento. Dessa forma, não só as 

pressões externas mas também os interesses coletivos da integração econômica 

internacional e até de busca de realização de justiça fiscal e melhoria das condições 

sócio-econômicas do povo, apontaram a necessidade de um desfecho mais célere 

em relação à harmonização tributária no âmbito do mercado financeiro. Assim, a 

tributação incidente sobre o resultado das aplicações realizadas no mercado 

financeiro (lucros, dividendos, juros etc.) foi ajustada pelo Estado brasileiro aos 

padrões do mercado internacional em um curto espaço de tempo.  

 No âmbito do mercado de produtos, de bens, as mudanças provenientes da 

integração econômica internacional são mais lentas, pois as distâncias, os hábitos 

de consumo e, ainda, as remanescentes barreiras tributárias e não-tributárias ao 

comércio habitualmente oferecem mais tempo e razoável margem de manobra para 

a tributação, mas as exigências da integração econômica internacional são 

onipresentes. Portanto, a partir do momento em que são eliminadas as restrições à 

livre circulação de mercadorias no interior de um bloco econômico, num 

aprofundamento da integração econômica internacional, em que passa a haver a 

livre circulação de bens intrabloco, a abolição das assimetrias tributárias assume 

total prioridade. Entretanto, no campo do mercado de trabalho, geralmente há maior 

resistência à harmonização.437 

 O perfil do sistema tributário de um Estado que busca uma integração 

econômica internacional bem-sucedida pressupõe mudanças provocadas pelas 

exigências da economia interdependente (globalizada).438 A harmonização tributária 

                                                           
437 Os altos índices de desemprego no mundo resultam em pressões internacionais menos intensas 
nessa área. Ademais, em blocos econômicos, diferenças culturais, educacionais e linguísticas 
suavizam a pressão por uma maior harmonia nos tributos incidentes sobre a mão-de-obra. Nesse 
campo, a preocupação com a harmonização é substituída pela exigência de desoneração tributária. 
Aqui, o que provoca mudanças é a necessidade de reduzir os custos de produção decorrentes de 
encargos trabalhistas, para que se possam ganhar condições de competir no mercado internacional. 
Nessa área é que surgem as discussões sobre “dumping social” e sobre a viabilidade (ou não) de se 
incluírem “cláusulas sociais” nos acordos comerciais e nos tratados de integração econômica 
internacional. 
438 Portanto, acaba sendo uma consequência natural das pressões de integração econômica 
internacional a utilização de bases impositivas de menor mobilidade.  
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que ocorre nos processos de integração econômica não significa centralização. 

Duas características que têm marcado os processos de integração econômica 

internacional na formação de blocos regionais são o fortalecimento dos governos 

subnacionais (tanto dos Estados-membros de uma federação como de 

municipalidades) e a disseminação de experiências de descentralização. Com a 

superação dos períodos de estatização, ocorrida a revisão do papel estatal na 

economia, passou o Estado (unidade central da federação) a concentrar-se, a partir 

de então, no fortalecimento de sua capacidade de regulação, em nível nacional, e na 

transferência das responsabilidades públicas, no campo da provisão de serviços 

coletivos e sociais, para os governos locais. Entretanto, em situações de acentuadas 

desigualdades sociais e de bolsões de pobreza, como é o caso brasileiro, o 

financiamento das atividades transferidas aos Estados e aos Municípios requer 

cooperação de todos os entes federados, visando a maior inclusão social.439  

A harmonização tributária no Brasil está associada à revisão do federalismo 

fiscal, de modo a recompor o equilíbrio federativo (fiscal) e a estabelecer 

mecanismos eficazes para a cooperação intergovernamental, tanto interna como 

externamente, e a implementar planos e políticas de desenvolvimento. 

Relativamente à experiência do Brasil no âmbito da integração econômica 

internacional, o que se vê, inclusive no Mercosul, demonstra certo grau de 

dificuldade na revisão, na atualização e, especialmente, na solução de imbróglios 

tributários, há anos se fala de uma reforma tributária para aperfeiçoar o sistema, o 

que efetivamente não ocorre. 

 No caso do Brasil, relacionado ao equilíbrio do federalismo fiscal, havia 

polêmica quanto à constitucionalidade, no âmbito dos tratados internacionais, da 

concessão, pela pessoa jurídica de direito público internacional (República 

Federativa do Brasil), de isenções relativas a tributos de competência estaduais e 

municipais (isenções heterônomas440). Sobre esse tema, destacam-se o trabalho de 

                                                           
439 A abertura econômica e a integração internacional têm especial relevância na questão federativa. 
[...] Trata-se, portanto, de evitar que a integração regional internacional acarrete a desintegração 
nacional e, para se evitar isso, é fundamental preparar e promover a harmonização tributária interna e 
externa e substituir o antagonismo e o exclusivismo pela cooperação.” (REZENDE, Fernando. 
“Modernização tributária e federalismo Fiscal”. In: REZENDE, Fernando; OLIVEIRA, Fabrício Augusto 
de (Orgs.). Descentralização e Federalismo Fiscal no Brasil: desafios da reforma tributária. Rio de 
Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2003, p. 35). Quanto a um exemplo bem sucedido de inclusão 
social, cita-se o programa “Bolsa Família”, abordado anteriormente. 
440 Sobre o tema, vide: RE nº 229.096/RS, relator originário Min. Ilmar Galvão, relatora para o acórdão 
Ministra Cármen Lúcia, data do julgamento 16.8.2007. 
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Sacha Calmon Navarro Coêlho,441 por seu pioneirismo, e o de Oswaldo Othon 

Pontes de Saraiva Filho,442 que traz uma síntese dos entendimentos doutrinários 

brasileiros, sendo a posição da União (ente central) consubstanciada, basicamente, 

em parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN/CAT/nº 907/93443, 

que, posteriormente, veio a ser consagrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

no julgamento do Recurso Extraordinário–RE nº 229.096, em 16.08.2007, em que foi 

relator, à época, o Ministro Sepúlveda Pertence, onde analisou a possibilidade de a 

União Federal instituir, com base em tratados internacionais, sem violação do art. 

151, III, da CF/88, isenções de tributos estaduais ou municipais. Ainda, na ocasião 

do julgamento do RE nº 229.096 ficou entendido que eventual isenção de tributos 

estaduais, prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio-GATT, para as 

mercadorias importadas de Estados-membros signatários quando o similar nacional 

tiver o mesmo benefício, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. 

Em decorrência da abertura econômica, da intensificação do comércio e dos 

processos de integração econômica internacional, há quase uma meta imposta pela 

conjuntura internacional para que os Estados da sociedade internacional se 

aproximem de um padrão tributário internacional, verificando-se tratar de uma efetiva 

concretização do quinto princípio tributário explicitado da obra de Adam Smith, A 

Riqueza das Nações, de que os tributos devem ser internacionalmente competitivos. 

Entretanto, os sucessivos ajustes fiscais realizados pelo Estado/governo brasileiro 

não vêm enfrentando com eficácia a questão da competitividade ao implementarem 

mudanças, especialmente no âmbito das contribuições sociais.444  

                                                           
441 “Tratados Internacionais em matéria Tributária (Perante a Constituição Federal do Brasil de 1988)”. 
Revista de Direito Tributário, n. 59, São Paulo: RT, jan./mar. 1992, p. 180-194. 
442 “Afinal, tratado internacional pode ou não isentar tributos estaduais e municipais?”. Repertório IOB 
de Jurisprudência, 2ª quinzena de setembro de 1998, n. 18/98, caderno 1, p. 444-451. 
443 Parecer da lavra da procuradora da Fazenda Nacional Denise Lucena Rodrigues. 
444 Como sintetiza Roque Carrazza classificar é o procedimento lógico de dividir um conjunto de seres 
em categorias, segundo critérios preestabelecidos. Diz ainda que as classificações objetivam 
acentuar as semelhanças e dessemelhanças entre diversos seres, de modo a facilitar a compreensão 
do assunto que estiver sendo examinado, constituindo as classificações, em última análise, 
instrumentos de trabalho intelectual.”  Interessante também a observação de Roque Carrazza ao dizer 
que: “as classificações só serão possíveis porque o agente classificador leva em conta o que as 
coisas a serem classificadas têm de semelhante, desconsiderando o que têm de dissímil. Deveras, 
como não há, no Universo, duas realidades rigorosamente iguais, as classificações só serão 
possíveis porque o homem, fazendo, com sua inteligência, abstrações, equipara coisas que, em rigor, 
não são idênticas. Isto nos leva a concluir que as classificações não estão no mundo fenomênico (no 
mundo real), mas na mente do homem (agente classificador). Naturalmente, as coisas não se 
apresentam classificadas, no mundo em que vivemos; elas são classificadas pelo homem, de acordo 
com critérios por ele eleitos. Neste ponto, pelo menos, tinha razão Kant, quando afirmava que o 
homem é o centro do Universo.” (Curso de Direito Tributário Constitucional, 30ª ed. São Paulo: 
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Têm sido também negligenciados temas fiscais substantivos no Brasil, 

inclusive os ligados à necessidade de maior aproximação ou harmonização do 

sistema tributário ao padrão internacional e de reconceituação, revisão, ajustes e 

atualização do federalismo fiscal, dado que a distribuição atual de competências 

para as receitas e para os gastos, assim como os mecanismos de equalização fiscal, 

é rígida e obsoleta, apesar das tentativas de aperfeiçoamento por meio de propostas 

de emenda constitucional (PEC) que não chegaram a ser promulgadas. Tudo isso 

gera ineficiências alocativas e distributivas significativas.445 

 

5.1.5.4 (i) Tributação Direta 

 

 Percebe-se que a denominada tributação direta446 vem perdendo espaço 

para a denominada tributação indireta. Em decorrência e por imposição da chamada 

                                                                                                                                                                                     

Malheiros, 2015, p. 557). Foi expresso Agustín Gordillo ao dizer que não há classificações certas ou 
erradas, mas classificações mais úteis e menos úteis. 
Com base no atual texto constitucional brasileiro e em interpretações do Pleno do Supremo Tribunal 
Federal-STF, no julgamento do Recurso Extraordinário-RE nº 138.284, tendo como relator o então 
Ministro Carlos Velloso (data do julgamento 1º.07.92, DJU 28.08.92) pode-se entender que do gênero 
tributo há hoje a espécie contribuição, com as subespécies: contribuições sociais para seguridade 
social, contribuições sociais gerais, contribuições de intervenção no domínio econômico e 
contribuições das categorias profissionais ou econômicas. Ficou, portanto, definida pelo Constituinte a 
natureza tributária de todas essas contribuições, que outrora eram chamadas ou de parafiscais ou 
especiais.  
 Assim, uma classificação jurídica geral dos tributos, incluindo-se aí as contribuições, deverá 
necessariamente levar em conta o dado jurídico por excelência: a norma jurídica. Reforçando a 
asserção, a norma jurídica é o ponto de partida indispensável de qualquer classificação que pretenda 
ser jurídica (Roque Antonio Carrazza, ob. cit.  p 238).  Nessa busca de sistematização, entende-se 
possível classificar as contribuições basicamente em quatro tipos: 
I - Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, também chamadas 
de contribuições corporativas (contribuição cobrada pela OAB, pelo Conselho de Medicina, Conselho 
de Engenharia, Conselho de Contabilidade, dentre outras); 
II - Contribuições de intervenção no domínio econômico (ex. contribuição ao AFRMM, antiga 
contribuição ao Instituto do Açúcar e do Álcool-IAA, antiga quota de contribuição por exportação de 
café do extinto Instituto Brasileiro do Café, CIDE-Integração Universidade-Empresa para estímulo ao 
desenvolvimento tecnológico, instituída pela Lei nº 10.168/2000; CIDE-Petróleo instituída pela Lei nº 
10.336/2001; dentre outras); 
III - Contribuições sociais de caráter geral (Sesi, Senai, Sesc etc, hipóteses previstas no art. 240 
da CF/88, as duas contribuições sociais gerais ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS 
dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 110, de 2001, o salário-educação, dentre outras); 
IV - Contribuições sociais destinadas ao custeio do sistema da seguridade social (saúde, 
previdência e assistência social, do art. 195, da CF/88, Contribuição Social sobre o Lucro-CSLL, 
instituída pela Lei nº 7.689/88, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins, 
instituída pela Lei Complementar nº 70/1991, Contribuição ao PIS (art. 239, CF/88), Contribuição ao 
PASEP (art. 239, CF/88), dentre outras). 
445 DAIN, Sulamis. Op. cit., 1995, p. 26. 
446 Classicamente se diz que os impostos diretos, recaindo sobre um único contribuinte, não admitem 
a translação do ônus  do tributo, como por exemplo o imposto sobre a renda. De outra banda, os 
impostos indiretos, como o ICMS, o IPI, dentre outros, conquanto sejam recolhidos por um 
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abertura econômica e da integração internacional, mudanças significativas têm sido 

implementadas nos sistemas tributários em todo o mundo. Desde o início do século 

XX até a metade dos anos 1970, houve crescente predominância dos impostos 

sobre a renda – do trabalho e do capital – na composição da receita pública.447 

Entretanto, o que mais tem marcado as atuais transformações, sendo indicativo das 

transformações em curso, é, na verdade, a predominância dos impostos gerais de 

consumo. 

 Pode-se sintetizar448 que a execução de políticas tributárias, que se 

concentravam na progressividade dos impostos sobre as altas rendas e grandes 

lucros, ideal da justiça fiscal (especialmente nos anos 1970 e início dos 1980), foi 

abandonada em função dos efeitos negativos sobre a dinâmica de crescimento 

econômico. Observa-se que, no plano tributário, passou a prevalecer a tese de que 

“o estímulo à oferta deveria provir da redução dos impostos que oneravam os custos 

de produção, os investimentos, a produtividade e os lucros”. Essa tese assume a 

hipótese de que, com o estímulo ao aumento da produção, são gerados efeitos 

positivos sobre o desemprego e a receita pública. 

  Questão relevante suscitada nesse contexto é quanto ao princípio da 

isonomia. Inicialmente, o tratamento isonômico do capital estrangeiro e nacional 

encontra fundamento no art. 150, inciso II da Constituição Federal de 1988, que se 

dirige explicitamente à ordem interna e, com mais razão ainda, na ordem 

internacional. O comando do citado dispositivo constitucional veda 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.”449 

                                                                                                                                                                                     

contribuinte determinado - chamado “contribuinte de direito” - atingirão, na verdade, outra pessoa, ou 
seja, o adquirente do bem ou consumidor final, intitulado “contribuinte de fato”. 
447 Observação bem posta por Fernando Rezende em “Evolução da estrutura tributária: experiências 
recentes e tendências futuras. Planejamento e Políticas Públicas-PPP”. Rio de Janeiro: Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA Publicações, junho de 1996, p. 4. 
448 Nesta parte do trabalho, utilizamos pesquisas e análises de Nivalde J. Castro e Fernando 
Rezende. Notas de Aula: “Tendências Internacionais da Estrutura Tributária”. In: REZENDE, 
Fernando. Evolução da estrutura tributária: experiências recentes e tendências futuras. Planejamento 
e políticas públicas-PPP, Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 
Publicações, junho de 1996, p. 5. 
449 Destaca-se, quanto à igualdade de tratamento fiscal, nesse contexto, o dispositivo da Constituição 
Federal brasileira de 1988: “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;” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
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 As convenções para evitar a dupla tributação internacional da renda 

(CDT)450 celebradas pelo Brasil se estruturam, de modo geral, conforme as 

convenções modelo da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que, é sempre 

necessário apontar, não são de adoção obrigatória para os membros das 

respectivas organizações, constituindo apenas uma referência que facilite a 

convergência de interesses e a padronização possível dos textos, ainda que 

apresentem algumas diferenças de fundo entre si. No caso das convenções 

brasileiras, há alguns dispositivos que diferem marcadamente dos modelos citados, 

em atenção a peculiaridades da legislação brasileira em geral, em especial da 

tributária, e a princípios de política fiscal aplicáveis à negociação de tais convenções. 

 Vale recordar que o modelo da OCDE surgiu em 1963 como “minuta” 

(draft), tendo sofrido a primeira revisão em 1977, quando, então, passou a 

denominar-se “convenção modelo”, enquanto o modelo da ONU surgiu em 1979, 

tendo por referência o modelo da OCDE, mas com adaptações de fundo em atenção 

ao número de seus membros e, sobretudo, à diversidade de interesses e às 

características de seus diversos níveis de desenvolvimento econômico. Ambos os 

modelos se fizeram acompanhar de comentários que auxiliam na interpretação e 

aplicação de seus dispositivos, ainda que também não sejam de adoção obrigatória 

pelos Estados-membros das respectivas organizações, a exemplo dos modelos.  

                                                                                                                                                                                     

de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 28 jun. 2015.  
O mesmo texto em inglês: “Article 150. Without prejudice to any other guarantees ensured to the 
taxpayers, the Union, the states, the Federal District and the municipalities are forbidden to: (…) II - 
institute unequal treatment for taxpayers who are in an equivalent situation, it being forbidden to 
establish any distinction by reason of professional occupation or function performed by them, 
independently of the juridical designation of their incomes, titles or rights;” BRASIL. Constituição 
(1988). Constitution of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, 
Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado 
Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002.  
450 No Brasil, é esse o termo mais usado pelos doutrinadores, que, todavia, muitas vezes também 
utilizam a expressão “dupla tributação”. Essa última, aliás, é a que se lê no texto das convenções 
internacionais celebradas pelo Brasil nessa matéria. Talvez a preferência brasileira pelo termo 
“bitributação” – um neologismo, segundo Baleeiro (in  BALEEIRO, Aliomar. O Direito Tributário da 
Constituição. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1959, p.110) – se explique sob um ângulo 
histórico. Ele não só consta expressamente no texto das Constituições de 1934 (art. 11) e 1937 (art. 
24), como já sob a égide da Constituição de 1891 esteve muito em voga, inclusive nos tribunais, 
sendo utilizado por Ruy Barbosa, quem primeiro definiu os seus contornos, conforme noticia o mesmo 
Baleeiro (1959, p.110). Em todos esses casos, porém, não se cuidava da bitributação internacional, 
mas da interna, sobre que falaremos no local adequado. Nesta monografia, empregaremos 
indistintamente “bitributação” ou “dupla tributação”. 
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Viu-se que os princípios que norteiam as relações exteriores brasileiras estão 

expressos na Constituição de 1988 (art. 4º, CF/88). Quanto as matérias tributárias 

no âmbito do Mercosul, é importante o princípio-norma expresso no art. 7º do 

Tratado451 de Assunção, segundo o qual “em matéria de impostos, taxas e outros 

gravames internos, os produtos originários do território de um Estado-parte gozarão, 

nos outros Estados-partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto 

nacional”. 

Também é fundamental – na elaboração de normas tributárias no Brasil, no 

sentido de harmonizar o sistema tributário nacional com os de outros Estados 

soberanos – a observância de dispositivos de Acordo do GATT/94, incorporados no 

tratado de constituição da OMC,452 de que a República Federativa do Brasil é 

signatária. Assim, a harmonização ocorre, entre outras formas, dando-se aos 

produtos importados entre as partes contratantes, em matéria tributária e fiscal, o 

mesmo tratamento concedido aos produtos internos (art. III, alínea 2). 

 Vê-se, assim, a importância dos tratados internacionais para um bem-

sucedido processo de integração econômica internacional e para uma efetiva 

harmonização da legislação tributária. Há, especificamente no âmbito tributário, 

importante dispositivo no Código Tributário Nacional (CTN) – art. 98453 – que prevê a 

precedência do disposto nos tratados internacionais sobre a legislação tributária 

interna, o que resulta também em significativo elemento para harmonizar a 

legislação tributária brasileira com o acordado internacionalmente. 

 É importante essa particularidade do Direito Tributário brasileiro de 

reconhecer a prevalência do tratado internacional454 sobre a legislação nacional, 

                                                           
451 Pertinentes os esclarecimentos de Rezek sobre a utilização do termo “tratado”: “Conceito de 
Tratado: Tratado é todo acordo formal concluído entre sujeitos de direito internacional público, e 
destinado a produzir efeitos jurídicos. [...] O que a realidade mostra é o uso livre, indiscriminado, e 
muitas vezes ilógico, dos termos variantes daquele que a comunidade universitária, em toda parte [...] 
vem utilizando como termo-padrão. [...] A análise da experiência convencional brasileira ilustra, quase 
que à exaustão, as variantes terminológicas de tratado, concebíveis em português: acordo, ajuste, 
arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, constituição, contrato, convenção, convênio, 
declaração, estatuto, memorando, pacto, protocolo e regulamento. Esses termos são de uso livre e 
aleatório, não obstante certas preferências denunciadas pela análise estatística: [...]”. (REZEK, José 
Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 14-17).. 
452 O Tratado de Constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC), também conhecido como 
Tratado de Marrakesh, foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e 
promulgado pelo Decreto Presidencial nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (DOU de 31.12.1994). 
453 Assim dispõe o art. 98 do CTN: “Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.” 
454 Esses tratados internacionais procuram evitar a dupla tributação por meio da utilização dos 
princípios da fonte ou da residência, ou de ambos conjugados, e de um ou vários métodos ou 
técnicas fiscais. A abertura econômica e os processos de integração econômica internacional 
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mas Ricardo Lobo Torres observa que “não se trata, a rigor, de revogação da 

legislação interna, mas de suspensão da eficácia da norma tributária nacional, que 

readquirirá a sua aptidão para produzir efeitos se e quando o tratado for 

denunciado”.455 Consoante o mesmo tributarista, essa característica do Direito 

Tributário brasileiro não se estende ao Direito Financeiro.456 

É interessante observar que, hoje, Estados e países preocupam-se também 

com os efeitos da dupla não-tributação internacional, ou seja, como a antítese da 

dupla tributação internacional, a qual já tem sido feita com considerável sucesso.457 

Portanto, essa é uma das razões que explicam a busca da harmonização tributária 

em tempos de intensificação das transações internacionais, pela maior abertura 

comercial, pela integração econômica internacional e pela globalização financeira.  

 Assim, a dupla tributação jurídica internacional pode ser entendida como a 

exigência de tributos comparáveis (semelhantes, equivalentes) em dois (ou mais) 

Estados ao mesmo contribuinte, com base no mesmo fato gerador e relativamente a 

períodos idênticos. Já a dupla tributação econômica internacional se refere à 

situação em que a mesma transação, rendimento singular ou elemento do capital é 

tributado em dois ou mais Estados durante o mesmo período, mas na pessoa de 

sujeitos passivos diferentes. Aí, verifica-se a importância dos tratados para evitar a 

dupla tributação internacional, que visam harmonizar e compatibilizar ordenamentos 

jurídico-tributários de Estados distintos.458  

                                                                                                                                                                                     

proporcionam diversas oportunidades para que dois ou mais países, exercendo suas soberanias, 
submetam um mesmo substrato econômico à tributação, acarretando, com isso, ônus financeiros 
elevados para os agentes econômicos, o que pode, em alguns casos, inviabilizar a transação 
internacional e a própria integração econômica. 
455 TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit.,, 2002, p. 45. 
456 No âmbito dos tributos diretos (especialmente do Imposto de Renda), atualmente observa-se 
considerável número de tratados bilaterais para prevenir a dupla tributação. Analisando-se os tratados 
para evitar a dupla tributação internacional de que um Estado é signatário, tem-se um indicativo do 
grau de inserção desse Estado no cenário econômico mundial. No website 
<www.receita.fazenda.gov.br>, estão elencados os tratados e os acordos para evitar a dupla 
tributação celebrados pela República Federativa do Brasil.    
457 Antônio de Moura Borges explica que “[...] em relações que ultrapassam as fronteiras de um 
Estado, a utilização, pelos Estados, de critérios diferentes de delimitação da competência tributária 
internacional, ou o mesmo critério mas com significados diversos, pode resultar em situações de 
dupla ou pluritributação internacional; pode também, por outro lado, produzir casos de dupla ou pluri- 
não-tributação internacional, ou de não-tributação internacional.” Assim, não só o problema da dupla 
tributação internacional deve ser resolvido, como também o da dupla não-tributação internacional. 
BORGES, Antônio de Moura. “Formas de minimização do encargo tributário nas operações 
internacionais e planejamento tributário internacional. In: Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT , 
n. 13, Belo Horizonte: Editora Fórum, jan./fev. 2005, p. 36.   
458 Como se sabe, hoje existem basicamente dois modelos de convenções para se evitar a dupla 
tributação internacional: o Modelo de Convenção da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o chamado Modelo de Convenção das Nações Unidas, a 
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 Por fim, observa-se que os tratados para evitar a dupla tributação 

internacional têm papel relevante nos processos de integração econômica 

internacional, seja sub-regional, seja regional, seja intercontinental, especialmente 

no que se refere à tributação direta, pois se tornam elementos que dirimem conflitos 

de soberania fiscal entre Estados soberanos interdependentes, que têm suas 

relações intensificadas em decorrência do comércio internacional e da aproximação 

socioeconômica.  

 

5.1.5.4 (ii) Tributação Indireta 

 

 Atualmente, com a intensificação dos processos de integração econômica 

internacional, verifica-se forte tendência à concentração da tributação no campo de 

incidência do consumo de bens e serviços, resultando, no Brasil, que se busque a 

adoção de um imposto de base ampla, do tipo valor agregado, uniforme em todo o 

território nacional e em substituição a um número de tributos, tidos como complexos, 

que incidem sobre a produção, circulação e venda de mercadoria e serviços.459 Um 

novo imposto – um IVA nacional – seria partilhado pela União, Estados e Municípios. 

Dentre os aspectos positivos, destacar-se-iam: (i) incentivo à cooperação entre os 

entes federados (intergovernamental); (ii) base impositiva comum; (iii) legislação 

uniformizada nacionalmente; (iv) simplificação pela adoção de uma base de cálculo 

única; (v) redução do custo das obrigações acessórias; (vi) integração de cadastros 

fiscais; (vii) fiscalização conjunta, com reflexos no combate à fraude e à sonegação; 

(viii) economia administrativa; (ix) estabilidade normativa, tornando menos 

frequentes as mudanças da legislação, entre outros. 

 É importante – para que o Brasil se insira num contexto de integração 

econômica internacional e que consiga realizar justiça fiscal por meio da efetivação 

de princípios, com uma harmonização jurídico-tributária e com a remoção de tributos 

que inviabilizem a competição e impeçam uma integração econômica bem-sucedida, 

assegurando o bem-comum de seu povo – o equilíbrio federativo e a 

descentralização tributária. 

                                                                                                                                                                                     

princípio mais apropriados para países menos desenvolvidos, em desenvolvimento ou emergentes, 
mas que têm sido pouco utilizados. Sobre o assunto, recomenda-se visitar o website 
<www.ocde.org>.    
459 Em substituição ao IPI, ao ICMS e ao ISSN. 

http://www.ocde.org/
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 Interessante e oportuno, nesse contexto, verificar algumas das principais 

linhas do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) na Europa, em especial no Reino 

Unido, que anteriormente não usava essa modalidade de tributo, particularmente, 

porque sempre se discute no Brasil, nos fóruns que tratam de uma propalada e 

aguardada reforma tributária, da necessidade de uniformização da legislação do 

ICMS,460 pois se reclama da complexidade da existência de vinte e sete legislações 

de ICMS no Brasil e seus consequentes entraves na busca do desenvolvimento 

sócio-econômico nacional.  

  Técnicos da então denominada Comunidade Europeia, nos anos setenta e 

início dos anos oitenta, estiveram no Brasil analisando e pesquisando a aplicação, à 

época, do ICM na federação brasileira, assim como o funcionamento do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),461 que reúne todos os secretários 

estaduais da fazenda e ou finanças, sob a presidência do Ministro de Estado da 

Fazenda, bem como da Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE). 

Portanto, analisar o que os europeus fizeram para modernizar o imposto sobre o 

valor agregado e aplicá-lo em vários países membros de uma união que tem alguns 

traços de confederação. Partindo-se da experiência europeia, pode-se verificar o 

que foi feito para racionalizar e simplificar a cobrança e fiscalização do maior 

imposto brasileiro, em termos de arrecadação total, o ICMS. 

  Como se sabe o ICM e o atual ICMS462 muito se aproximam de um imposto 

sobre o valor agregado (IVA). Os britânicos e irlandeses denominam o IVA de VAT 

(Value-Added Tax) e os franceses de TVA (tax sur la valeur ajoutée). 

  O IVA foi introduzido no Reino Unido em 1973, por razão bem diversa dos 

demais tributos criados localmente por lá, pois o IVA é considerado um “imposto da 

                                                           
460 O ICMS tem sua denominação oficial no art. 155 da Constituição Federal brasileira de 1988: “Art. 
155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...].” BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015.  
O mesmo texto em inglês: “Article 155. The states and the Federal District shall have the competence 
to institute taxes on: […] II - transactions relating to the circulation of goods and to the rendering of 
interstate and intermunicipal transportation services and services of communication, even when such 
transactions and renderings begin abroad; […]” BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the 
Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho 
Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2002.  
 
461 Instituído pela Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975. 
462 Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 
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paz”. Muitos dos outros impostos britânicos foram introduzidos a fim de auxiliar o 

Reino Unido a combater seus vizinhos europeus463 ou financiar suas guerras pelo 

mundo; já o IVA foi instituído para possibilitar, pois este era um pré-requesito, que o 

Reino Unido se juntasse, à época, à Comunidade Europeia, hoje transformada e 

denominada de União Europeia.464 

  O IVA é o único imposto indireto permitido nos Estados-membros da União 

Europeia. É considerado o único grande tributo que poderia proporcionar uma 

imposição tributária neutra sobre a produção e o consumo, como também seria 

neutro em relação às transações internacionais, especialmente no que refere as 

operações de comércio exterior. 

  Foi o IVA primeiramente introduzido na Comunidade Europeia em 1967. Suas 

linhas gerais, ou seja, regra-matriz de incidência e princípios, foram estabelecidas 

em 1977. Contudo, na Europa, o IVA atualmente não é somente aplicado nos 

países-membros da União Européia, mas também em alguns outros Estados e 

territórios europeus, como na Turquia e na Isle of Man, este território vinculado à 

Coroa britânica. 

  O IVA, hoje, é o segundo mais importante imposto no Reino Unido, após o 

curto espaço de tempo, equivalente a uma geração, o que é relevante, considerando 

as tradições de um país que tanto valoriza aspectos relacionados a uma gradual 

evolução histórica, especialmente na área jurídico-tributária, em que se diz sempre 

                                                           
463 O imposto sobre a renda foi instituído no Reino Unido para financiar a defesa ou as guerras contra 
Napoleão Bonaparte, guerras napoleônicas, que fizeram grandes alterações no mapa geopolítico da 
Europa. Depois de findas as guerras, passado um período, o imposto sobre a renda retornou como 
um tributo permanente, sendo posteriormente adotado por vários Estados soberanos. 
464 Como frisado anteriormente, o IVA é o único imposto sobre vendas permitido na União Européia. 
Em 1973, quando o Reino Unido juntou-se à Comunidade Econômica Européia, hoje União, teve que 
adotar tal imposto, tendo em vista o art. 93 do Tratado da Comunidade Européia:. “Article 93 (ex 
Article 99) The Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission and after 
consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, adopt provisions for the 
harmonisation of legislation concerning turnover taxes, excise duties and other forms of indirect 
taxation to the extent that such harmonisation is necessary to ensure the establishment and the 
functioning of the internal market within the time limit laid down in Article 14.” 
No Reino Unido o IVA é cobrado com base na Lei Consolidada do IVA de 1994 (Value Added Tax Act 
1994). Esse ato legal é uma consolidação das leis que tratavam do IVA, como também das decisões 
de ações ajuizadas por contribuintes e pela própria Comissão Européia. O escalonamento hierárquico 
de normas referentes a instituição e cobrança do IVA nos Estados-Membros da União Européia é, em 
termos bem gerais, a seguinte: (i) Diretivas da União Européia; (ii)  Lei Consolidada do IVA de 1994, 
emendada pelas sucessivas leis orçamentárias - no Reino Unido pode-se dizer que há efetiva 
aplicação do chamado princípio da anualidade -; (iii) Ordenações do Conselho Europeu e legislação 
delegada; (iv) Official Notices - equivalente às nossas “instruções normativas” da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. Os princípios do IVA foram estabelecidos na Diretiva nº 227, de 1967. A 
segunda Diretiva foi revogada em 1977 e substituída pela Sexta Diretiva, a qual vem sendo 
emendada desde então. A doutrina do ‘direct effect” também vem sendo aplicada, tendo em vista esta 
Sexta Diretiva da União Européia. 
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que não se deve perguntar “por quê?”, mas na verdade, por ser mais apropriado à 

cultura do país, pergunta-se “quando?” Portanto, no Reino Unido, o IVA representa 

uma ideia e um tributo importados, mas que tem funcionado bem no país insular.465 

  O IVA incide praticamente sobre todas as atividades econômicas. Incide e é 

cobrado sobre operações envolvendo: (i) suprimento doméstico de bens e serviços; 

(ii) aquisições de outros estados da União Europeia; e (iii) importações provenientes 

de países de fora da União Europeia.466 

 O artigo 12 da Sexta Diretiva da Comunidade Europeia exige que haja duas 

categorias de alíquotas a serem utilizadas pelos Estados-membros da União 

Europeia: uma alíquota principal, que não pode ser inferior a quinze por cento e uma 

alíquota menor, que deve variar entre nove e cinco por cento, sendo a alíquota 

padrão de 17,5%.467  

  Como é sabido, os tratados para evitar a dupla tributação não são aplicáveis 

aos tributos indiretos. Entretanto, há de observar as normas do GATT (General 

Agreement on Tarriffs and Trade), que, desde 1994, foi sucedido e incorporado ao 

tratado da OMC–Organização Munidial do Comércio (World Trade Organization–

WTO). Assim, o chamado GATT/94, especialmente em matéria tributária, traz o 

“princípio da igualdade de tratamento” e o “princípio do tratamento nacional” (art. 3º 

GATT/94),468 que devem ser observados, especialmente pelos tributos indiretos que 

incidem sobre bens e serviços. 

 

5.1.5.4 (iii) Mercado Interno Brasileiro 

 

 A fim de realizar a justiça fiscal dando efetividade aos princípios tributários, 

deve-se lembrar da questão do desenvolvimento nacional, fazendo um cotejo com a 

relevância de preservação do mercado interno e do incentivo ao comércio 

                                                           
465 Os princípios jurídicos aplicados pelos tribunais do Reino Unido na interpretação das diretivas são: 
(i) Expectativa legítima - expectativa de direito; (ii) Certeza do direito; (iii) Proporcionalidade; (iv) Não-
discriminação; (v) Equivalência; (vI) Efetividade e (vii) Neutralidade fiscal, onde há ênfase especial. 
466 Por fim lembra-se que o art. 25 do Tratado da Comunidade Européia466 aboliu qualquer tributação 
entre os Estados-Membros da União Aduaneira Européia (não confundir com a União Européia): 
“Article 25 (ex Article 12) Customs duties on imports and exports and charges having equivalent effect 
shall be prohibited between Member States. This prohibition shall also apply to customs duties of a 
fiscal nature.”  
467 Para o setor de telecomunicações a alíquota é geralmente 25 %, enquanto Luxemburgo tem 
alíquotas mais reduzidas de IVA, entretanto a tributação pessoal, direta, é relativamente mais 
gravosa. 
468 Art. 3º GATT/1994, incisos II e IV. 
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internacional justo. Por isso, buscar-se-á o conceito constitucional de mercado 

interno para, em seguida, verificar como institutos existentes no Direito Tributário, 

inclusive nos tratados internacionais, podem ajudar a preservação e consolidação 

desse mercado interno, dando-se efetividade ao art. 219 da Constituição Federal 

brasileira de 1988, compatibilizando com o quinto princípio tributário que se infere da 

obra de Adam Smith (A Riqueza das Nações), de que “os tributos devem ser 

internacionalmente competitivos” (taxes should be competitive internationally). 

Portanto, para esta tarefa, relevante também a compreensão constitucional de 

mercado interno  

  Verifica-se que, de acordo com o regime constitucional vigente no Brasil, 

pertence à União a competência privativa para legislar sobre comércio exterior (art. 

22, VIII, da Constituição Federal de 1988-CF/88). Também, consigna a Lei Básica de 

1988, em seu art. 237, que “A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, 

essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo 

Ministério da Fazenda”. 

  Vê-se também, do art. 237 da Constituição de 1988, que não se atribui 

competência exclusiva ao Ministério da Fazenda para fiscalizar o comércio exterior. 

A competência privativa sobre o controle das atividades aduaneiras é da União, que 

pode ser exercida, como efetivamente o é, por diversos de seus órgãos, inclusive 

vinculados ou integrantes a diferentes ministérios da estrutura organizacional do 

estado brasileiro, como a Receita Federal do Brasil (RFB), o Banco Central do Brasil, 

a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), dentre outros. 

  Ademais, a regulamentação, o controle e a fiscalização que devem ser 

exercidos sobre o Comércio Exterior não podem perder a perspectiva da proteção do 

mercado de trabalho nacional, dos postos de trabalho existentes e de serem criados 

e incrementados no Brasil, pois erigidos como princípio pela nossa Lei Fundamental 

de 1988 (arts. 1º, IV, 3º II, 4º, IX e § único, 5º, IX, 5º, XIII, 6º etc.). Versando sobre o 

tema, registra com propriedade José Lence Carluci (1996, p. 193): 

 

Pesquisando a Constituição Federal vigente constatamos que ela 
consagra o primado do trabalho nacional erigindo a sua 
proteção à categoria de princípio, se não explícito, deduzido de 
dezenas de seus dispositivos. 
[... ]  
Assim identificado o núcleo do sistema aduaneiro como sendo a 
proteção do trabalho nacional estabelecido por normas 
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constitucionais, em torno dele e em sua função deve gravitar todo o 
ordenamento jurídico de nível infraconstitucional. 
Normas, decisões, atos administrativos, de natureza material ou 
formal que perdem de vista o núcleo, que dele se distanciam, 
afrontam o sistema como construção científica do espírito humano e 
também a Constituição, enquanto nela o mesmo estiver inserido, no 
caso do sistema aduaneiro, o primado do trabalho nacional. 
Porque, em última análise, ele é o fundamento da riqueza das 
nações, da dignidade do homem e da estabilidade social e 
econômica. A aduana deve defender as fronteiras econômicas do 
País.469 
 

Neste diapasão, assim já decidiu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região–

TRF2, verbis: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL 
I - A impetrante deseja importar carcaça de pneus para 
recauchutagem, incentivando, destarte, o desemprego em fábricas 
nacionais de pneus novos. O Juiz monocrático indeferiu a liminar. O 
agravo de instrumento interposto contra tal indeferimento não foi 
conhecido por intempestivo. Vem agora com este Mandado de 
Segurança contra o Relator do Agravo. O MPF opina pela extinção 
sem julgamento do mérito, o que deve ser feito com base no art. 267, 
VI, do C.P.C. 
II - Mandado de Segurança declarado extinto.470 

 

 Destarte, fica certo que o Ministério da Fazenda, seus órgãos e entidades 

vinculadas não detêm atribuição ou competência privativa para exercer a 

fiscalização e o controle do comércio exterior, poder-dever que pertence à União, 

como determinado pela Constituição Federal de 1988. 

 Contudo, oportuno aqui analisar o art. 219 da Constituição de 1988: “Art. 

219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 

viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e 

a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”. 

O mercado, segundo Eros Grau, em sua clássica obra:  

 

[...] além de lugar e princípio de organização social – é instituição 
jurídica (= institucionalizado e conformado pelo Direito posto pelo 
Estado). Sua consistência é função da segurança e certeza jurídicas 

                                                           
469 CARLUCI, José Lence. Uma Introdução ao Sistema Aduaneiro. São Paulo: Edições Aduaneiras 
Ltda., 1996, p. 193. 
470 MS n°98.02.19199-0/ES, Relator Des. Federal Chalu Barbosa, j. 10.06.99, DJU 23/09/99, p. 125. 
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que essa institucionalização instala, permitindo a previsibilidade de 
comportamentos e o cálculo econômico.471 

 

O art. 219 da Constituição de 1988, imprimindo ao mercado um valor 

constitucional de natureza mais social, pois tem como objetivo, ex vi o art. 193 da 

CF/1988, o bem-estar e a justiça sociais, é um dos mais enigmáticos, instigantes e 

polêmicos artigos da Constituição, conforme Cláudia Lima Marques.472 O Ministro 

Carlos Britto,473 em menção obiter dictum, considerou primorosa a redação 

normativa do art. 219 da CF/88. 

Infere-se que o texto do art. 219 da CF/88 contém duas assertivas distintas: 

uma primeira dedicada à definição da natureza do mercado interno ou de sua 

visão constitucional, ao dizer que o “mercado interno integra o patrimônio nacional” 

(visão constitucional de mercado); e uma segunda, sobre sua funcionalização ou 

função-dever, ou seja, “e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento 

cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do 

País, nos termos da lei federal” (funcionalização do mercado).  

  Portanto, o art. 219 da CF/88, trouxe novidade importante para a 

interpretação da ordem social e econômica constitucional, qual seja: a noção de 

nosso mercado interno como um recurso ou patrimônio nacional e como um 

instrumento fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.474  

  É dito também, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade-ADI nº 3.510, 

que, fazendo-se uma interpretação histórica, verifica-se que o art. 219 da CF/88 

realmente inovou sobre o tema mercado interno. 

O art. 219 da CF/88 visa assegurar a autonomia tecnológica e, 

consequentemente, o desenvolvimento científico e econômico nacional, garantindo, 

por conseguinte, empregos/trabalho ao povo brasileiro ou para aqueles que aqui 

vivem, fortalecendo estrategicamente o Brasil, resguardando aspectos relevantes 

para a soberania nacional, evitando a total dominação do mercado interno e o 

subjugo internacional. 

                                                           
471 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). São 
Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 36. 
472 MARQUES, Cláudia Lima. “Comentário ao Artigo 219” In: CANOTILHO, J. J. Gomes; STRECK, 
Lênio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p. 4754. 
473 apud MARQUES, 2013, p. 4754. 
474 MARQUES, Cláudia Lima. “Comentário ao Artigo 219” In: CANOTILHO, J. J. Gomes; STRECK, 
Lênio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p. 4754. 
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O texto constitucional visa assegurar e garantir o desenvolvimento do 

mercado interno brasileiro, atendendo às necessidades do país e do povo, sendo o 

próprio mercado interno “um recurso”, um “patrimônio da nação”, “um instrumento 

fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro”. 

Portanto, a concepção constitucional de mercado interno como patrimônio 

nacional deve ser ordenada de modo a viabilizar o desenvolvimento 

socioeconômico, o bem-estar da população e a realização da autonomia 

tecnológica e cultural do povo brasileiro. 

 No mundo contemporâneo, com a necessidade constante de conquistar 

mercados e sob pressão da integração econômica internacional, veio a Constituição 

de 1988 preservar essa nova forma de patrimônio, o mercado interno (art. 219, 

CF/88), que consiste em preservar o que há de mais caro ao povo, sua liberdade e 

autonomia, seu trabalho e emprego, suas conquistas políticas, sociais, jurídicas e 

econômicas. 

Boa parte dos constitucionalistas diz que a norma do art. 219 da CF/88 é 

uma norma da ordem econômica.475 Manoel Gonçalves Ferreira Filho476 define 

Constituição econômica como formal ou “o conjunto de normas que, incluídas na 

Constituição, escrita, formal do Estado, versam o econômico”; “regras formalmente 

constitucionais que definem pontos fundamentais da organização da economia” e 

como material, como “todas as normas que definem os pontos fundamentais da 

organização econômica, estejam ou não incluídas no documento formal que é a 

Constituição escrita”; e aí inclui as normas que definem “tipo de organização 

econômica” (como o mercado interno) e atribuem “finalidade” “à atividade 

econômica”. 

No âmbito econômico,477 o mercado é o “ponto” onde se encontram a oferta 

e a demanda, o lugar onde se realizam as trocas econômicas. O mercado de bens (e 

serviços) é onde os consumidores (demandantes) entregam seu dinheiro para obter 

das empresas ou do Estado (ofertantes) estes bens e serviços de seu interesse. O 

mercado dos fatores é onde empresas (demandantes) procuram os fatores de 

produção, trabalho e capital para produzirem estes bens e serviços e utilidades. No 

                                                           
475 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2007, p. 821. 
476 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves Filho, Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 352. 
477 HASSE, Rolf H., SCHNEIDER, Hermann e WEIGELT, Klaus (ed.). Diccionário de Economía Social 
de Mercado, Konrad-Adenauer Stiftung, Paderborn: Ed. Schöningh, 2002, p. 246-247. 
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capitalismo, o mercado é aberto à entrada de novos demandantes e ofertantes, 

guiados pela concorrência leal (na visão macro) e pela lealdade frente aos 

consumidores (na visão micro). 

Ricardo Lucas Camargo relembra que a noção de mercado interno, do art. 

219 da CF/88, contrapõe-se à de mercado externo: 

 

Por mercado interno entende-se a relação oferta-procura em uma 
determinada base territorial. Não se exclui, com isto, do conceito a 
relação entre o concorrente alienígena e a empresa doméstica, 
porquanto não é de pequena monta o efeito produzido pela entrada 
de produtos fabricados e comercializados em condições de maior 
vantagem que os produzidos dentro daquela determinada base 
territorial.478  

 

O Constituinte Arthur da Távola afirmou que: 

  

[...] o mercado interno de um país, mais do que um centro no qual se 
processam as trocas, representa o patrimônio deste país... os 
Estados na defesa do que lhes é mais caro, encontram no seu 
mercado interno... hoje, não apenas o local onde se operam as 
principais trocas da economia, mas o local onde igualmente na lei ou 
na economia, no mercado, se dá a verdadeira luta pela soberania.479 
 

Eros Roberto Grau,480 porém, alerta que a referência de o mercado interno 

integrar o patrimônio nacional não significa qualificar este mercado como “bem do 

domínio público ou de uso comum do povo”. Portanto, estas são noções 

incompatíveis com as regras de direito público e de direito privado que regulam as 

trocas neste mercado, concebido justamente para dar atendimento às necessidades 

das pessoas, ao menor custo possível. 

Assim, parece ser a melhor visão de mercado interno ou interpretação do 

art. 219 da CF/1988 como um mercado nacional com função social, cultural e 

econômica. 

Infere-se que a norma do art. 219 da CF/88 consiste em fundamento 

constitucional de validade para incentivos e viabilização do desenvolvimento 

                                                           
478 CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas, O mercado interno, o patrimônio público e o art. 219 da 
Constituição Brasileira de 1988. Revista do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região. Brasília: TRF, v. 
8, n. 4, out.-dez. 1996, p. 41 e 42. 
479 apud MARQUES, Cláudia Lima. “Comentário ao Artigo 219” In: CANOTILHO, J. J. Gomes; 
STRECK, Lênio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 4763. 
480 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). São 
Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 254. 
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nacional, visando o bem-estar da população, a realização de justiça, a criação de 

empregos e incremento da atividade econômica no país, bem como a segurança 

tecnológica do país: “O incentivo ao mercado interno e a segurança socioeconômica 

e tecnológica do povo brasileiro, e seu bem-estar se constituem em exigência de 

equidade”.481 

Importante para o Brasil planejar a política de tecnologia, bem como dar o 

adequado tratamento ao trabalho e ao emprego no mercado interno (art. 219, 

CF/88). Isso está relacionado também com a própria necessidade de se controlar a 

entrada de produtos alienígenas que já ingressam no mercado interno em posição 

de vantagem, minando a possibilidade de uma efetiva concorrência, dado que, além 

dos aspectos econômicos tradicionais, o know-how passa a se tornar uma arma 

indispensável à participação no mercado, tanto interno quanto internacional, e com o 

mister de se voltar a pesquisa científica e tecnológica à realidade nacional”,482 

reduzindo as possibilidadea de melhoria das condições de vida do povo brasileiro e 

prejudicando aspectos de inclusão social.  

 

5.1.5.4 (iv) Constituição Brasileira de 1988: Tributação e Ótica da Inclusão 
Social  

 

Há que se reconhecer, entretanto, que, apesar dos aspectos relacionados aos 

problemas e ao desequilíbrio do federalismo fiscal, aos entraves causados ao 

desenvolvimento, ao processo de integração econômica internacional e aos 

transtornos provocados aos contribuintes, tanto pessoas físicas como jurídicas, a 

Constituição de 1988 foi bastante generosa com os assuntos sociais. Introduziu o 

conceito de seguridade social, abrangendo as áreas de saúde, previdência e 

assistência social e deu os meios financeiros para sustentá-las, que por sinal foram 

fartos,483 havendo vários matrizes constitucionais para instituição de contribuições 

sociais, sendo amplas as bases tributárias para fornecer-lhes recursos (folha de 

                                                           
481 CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. Comentários aos arts. 218 e 219 da Constituição de 1988. 
Rio de Janeiro: OAB-RJ, 2008, p. 9-10. 
482 CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas, O mercado interno, o patrimônio público e o art. 219 da 
Constituição Brasileira de 1988. Revista do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região. Brasília: TRF, v. 
8, n. 4, out.-dez. 1996, p. 45. 
483 Para conhecer a fabulosa arrecadação destinada à seguridade social, no total de cerca de R$ 172 
bilhões em 2002, arrecadados só a título de contribuições sociais (previdenciária: 71 bilhões; Cofins: 
50,754 bilhões, CPMF: 20,264 bilhões, Pis/Pasep: 12,511 bilhões, CSLL: 12,431 bilhões) foram 
arrecadados a título de impostos federais (IR, IPI, IE, II, IOF, ITR) cerca de 120 bilhões de reais em 
2002.    
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salário, receita ou faturamento, lucro, concurso de prognósticos e, mais 

recentemente, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, quando da importação 

de bens e serviços do exterior484).  

 

Pode-se afirmar isso com a análise dos valores das contribuições sociais 

arrecadadas em 2002: 

 

Tabela 5.10 

  Contribuições Sociais - 2002 

Destinações (R$)485 

 

Previdenciária486 

Cofins487 

CPMF488 

PIS/PASEP489 

CSLL490 

 

71 bi 

50,754 bi 

20,264 bi 

12,511 bi 

12,431 bi 

Fonte: RFB491 

 

 
                                                           
484 Acrescentada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003, destacando-se, especialmente, a 
inclusão e nova redação ocorridas no inciso II e § 2º do art. 149 da Constituição Federal de 1988, 
como se verifica: "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.  [...] § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o 
caput deste artigo: [...] II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou 
serviços;”. 
485 RFB–Secretaria da Receita Federal do Brasil. Análise da Arrecadação das Receitas 
Federais: Dezembro/2013. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/2013/Analisemensaldez13.pdf>. Acesso em: 30 jul. 
2015. 
486 Contribuições sociais previdenciárias 
487 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins, instituiída pela Lei Complementar 
nº 70 de 1991. 
488 Contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de 
natureza financeira - CPMF 
489 Contribuição de Integração Social-PIS, instituída pela Lei Complementar nº 7 de 1970, e 
contribuição ao Pasep, art. 239 da CF/88. 
490 Constribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, instituída pela Lei nº 7.689 de 1988 
491 Secretaria da Receita Federal do Brasil. Análise da Arrecadação das Receitas 
Federais: Dezembro/2013. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/2013/Analisemensaldez13.pdf>. Acesso em: 30 jul. 
2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art149%C2%A72ii.
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Comparando-se com os valores arrecadados a título de contribuições em 

2002, pode-se verificar a sua considerável elevação, pelos valores da tabela a 

seguir, referentes ao ano de 2013, montantes arrecadados a título das principais 

contribuições sociais fiscalizadas e administradas pela Receita Federal do Brasil 

(RFB): 

 

 

 

Tabela 5.11 

  Contribuições Sociais – 2013 

Destinações (R$)492 

 

Previdenciária493 

Cofins494 

PIS/Pasep495 

CSLL496 

 

313,731 bi 

201,527 bi 

51,899 bi 

65,732 bi 

Fonte: RFB497 

 

Mesmo considerando a exclusão dos recursos que estão no âmbito da 

Desvinculação de Receitas da União (DRU),498 grande parte das receitas da 

Seguridade Social não é aplicada nessa área e seus recursos são destinados, 

dentre outros fins, para elevar o denominado superávit primário, bem como às 

instituições financeiras públicas, como é o caso do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

                                                           
492 RFB–Secretaria da Receita Federal do Brasil. Análise da Arrecadação das Receitas 
Federais: Dezembro/2013. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/2013/Analisemensaldez13.pdf>. Acesso em: 30 jul. 
2015. 
493 Contribuições sociais previdenciárias 
494 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins, instituiída pela Lei Complementar 
nº 70 de 1991. 
495 Contribuição de Integração Social-PIS, instituída pela Lei Complementar nº 7 de 1970, e 
contribuição ao Pasep, art. 239 da CF/88. 
496 Constribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, instituída pela Lei nº 7.689 de 1988 
497 Secretaria da Receita Federal do Brasil. Análise da Arrecadação das Receitas 
Federais: Dezembro/2013. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/2013/Analisemensaldez13.pdf>. Acesso em: 30 jul. 
2015. 
498 Situação hoje regulada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003. 
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(FAT), com recursos entregues ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES).  

Quanto aos direitos sociais, o art. 6o da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 dá uma boa mostra da amplitude desses, estabelecendo que “são 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados”.  

 Parte-se justamente do art. 6º da Constituição Federal de 1988, e na 

perspectiva da teoria da justiça de John Rawls, que visa oferecer princípios capazes 

de evitar a arbitrariedade na determinação dos direitos e deveres dos cidadãos e 

fornecer um ponto de vista comum, a partir do qual reivindicações conflitantes dos 

cidadãos possam ser dirimidas. Assim, em linhas gerais, a teoria de Rawls busca 

oferecer parâmetros morais por meio dos quais possam ser avaliados aspectos da 

estrutura básica do Estado, principalmente quando questões políticas fundamentais 

estiverem em foco.  

 

5.1.5.5 Neutralidade Tributária 

 

 O termo neutralidade pode ter acepções várias, conforme o contexto em que 

se encontre, segundo bem demonstra Vasco Branco Guimarães.499 Assim, a 

neutralidade fiscal-tributária, apesar de ser um conceito econômico, recebeu uma 

roupagem jurídica e, em síntese, consiste na tomada de decisões econômicas e de 

investimento sem que se considerem aspectos tributários. Em outras palavras, 

considerações tributárias devem ser irrelevantes na escolha entre formas de 

investimento ou organização empresarial. Do ponto de vista tributário, deve ser 

irrelevante e não consistir em vantagem decisiva a escolha de uma forma peculiar de 

investimento ou de organização empresarial, porque, em última instância, a renda, o 

lucro ou a receita gerados estariam sujeitos ao mesmo ônus tributário. 

Explica Vasco Branco Guimarães500 que a neutralidade tributária, além de 

garantir receita para o Estado, faz com que a decisão econômica não dependa do 

fator tributação. Implica o agente econômico estruturar sua produção 

independentemente do fator tributário. Em sua decisão de produção, o empresário 

                                                           
499 GUIMARÃES, Vasco Branco. Op. cit., 2004, p. 3, 6-7. 
500 GUIMARÃES, Vasco Branco. Op. cit., 2004, p. 3, 6-7. 



 

 209  

 

terá de saber se o local é bom para produzir, se há demanda, se há mão-de-obra 

suficiente e qualificada, se o salário é compatível e se, obviamente, dispõe de capital 

para mobilizar os fatores necessários à produção. No caso da neutralidade da 

tributação sobre o consumo, para o agente econômico (excetuando-se o consumidor 

final) é indiferente a alíquota incidente e o montante do gravame, porque transmitem 

o valor do imposto pago à operação e, no final, quem paga é o consumidor, todos, 

sem exceção. Quanto mais neutra for a tributação sobre o consumo, maior será a 

produção e o próprio consumo. Maior produção implica maior rendimento e maior 

rendimento implica maior consumo, levando a ganhos para a sociedade como um 

todo, obviamente matizados pela estrutura de distribuição de renda prevalecente. 

 Esclarece ainda Vasco B. Guimarães que, por sua vez, a “neutralidade 

impositiva” em uma reforma tributária consiste em que a reforma não pode provocar 

perdas de arrecadação, considerando os compromissos com a geração de metas 

fiscais; enquanto a “neutralidade distributiva”, em uma reforma tributária, consiste em 

que nenhum ente estatal, especialmente nenhum ente federado, pode perder 

recursos com a sua realização.501 

Por sua vez, tratando do princípio da “neutralidade concorrencial do estado” 

Tércio Sampaio Ferraz diz que: 

 

A razoabilidade eletiva nos remete ao princípio da neutralidade 
concorrencial do Estado. A proporcionalidade tem a ver, também, 
com a razoabilidade eletiva, ou seja, com o princípio da igualdade 
perante a lei. Trata-se, no estabelecimento da norma (legal e 
administrativa), do dever de efetuar uma valoração de razoabilidade, 
quando se seleciona o alcance do fato antecedente da imposição 
normativa, exigindo-se, aí, que se valore, convenientemente, como a 
certos fatos são imputadas certas conseqüências e a outros não. 
[...]  
Para o Poder Público atuar harmonicamente na relação entre livre 
mercado e livre iniciativa, um princípio básico é o da neutralidade do 
Estado perante a livre concorrência ou neutralidade concorrencial do 
Estado.502  
[...] 
O princípio da neutralidade concorrencial do Estado define-se, em 
primeiro lugar, pela atuação imparcial do interesse comum em face 
dos agentes concorrentes com seus interesses privados num 
mercado livre ou pela não interferência estatal, no sentido de que 
não deve ser criadora de privilégios na concorrência entre 
participantes de um mercado relevante. O Estado, como agente 
normativo e regulador, atua em nome do interesse comum, nunca em 

                                                           
501 Id., ibid., 2004, p. 3, 6-7. 
502 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., 2005, p. 725-726. 
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nome de interesses privados e, ao fazê-lo, deve guardar a 
imparcialidade própria do interesse comum.  
O princípio da neutralidade concorrencial deriva diretamente da 
liberdade de iniciativa, seja no sentido de liberdade de acesso ao 
mercado, seja no de livre conformação e disposição da atividade 
econômica. Ele inibe, assim, a interferência estatal que impossibilite, 
juridicamente ou de fato, a criação ou continuidade de empresas 
dedicadas a atividades lícitas. O fundamento constitucional daquele 
princípio não é o princípio da livre concorrência, mas da livre 
iniciativa. Significa, pois, a neutralidade do Estado perante 
concorrentes que atuem, em igualdade de condições, no livre 
mercado. Em nome da finalidade de “assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social” (CF, art. 170, caput), o 
Estado é obrigado a não privilegiar concorrentes, desequilibrando a 
igualdade concorrencial, princípio de justiça aplicado à concorrência. 
Em suma, significa que o Estado, ao regular o mercado livre (livre 
concorrência) deve abster-se de medidas que, ao privilegiar 
concorrentes em igualdade de condições, venham a prejudicar 
consumidores ou a criar desigualdades regionais ou a desfavorecer 
pequenas empresas ou a proteger o meio ambiente, de um lado, 
para desprotegê-lo de outro etc.503. 

 

Interessante observar o que Paulo Caliendo diz sobre neutralidade fiscal, ao 

comentar o art. 152 da Constituição de 1988: 

 

O princípio da neutralidade fiscal deve em sua aplicação tentar 
alcançar os preceitos de eficiência e menor onerosidade e influência 
possível nas decisões dos agentes econômicos. 
O conceito de neutralidade pode ser entendido em dois aspectos 
principais: interno e externo. Em sentido interno, a neutralidade fiscal 
significa que produtos em condições similares devem estar 
submetidos a mesma carga fiscal. Tal exigência não pode, contudo, 
ser assegurada no caso dos impostos em cascata; tal dispositivo 
pretende assegurar a neutralidade econômica, ou seja, estará 
assegurada a neutralidade quando não forem produzidas distorções 
competitivas ou com a alocação ótima dos meios de produção. A 
neutralidade externa relaciona-se, por sua vez, com os aspectos 
federativos da tributação sobre o consumo e com o tratamento 
das “fronteiras fiscais” (“tax frontiers”).504 [Negrito nosso]. 

 

 Verifica-se que, no desembaraço aduaneiro, é também momento adequado 

para assegurar a neutralidade de tratamento tributário, dando-se, por conseguinte, o 

adequado tratamento constitucional ao mercado interno brasileiro (art. 219, 

CF/88).505  

                                                           
503 Id., ibid., 2005, p. 731-732 
504 CALIENDO VELLOSO DA SILVEIRA, Paulo. Op. cit., 2013. 
505 O art. 219 da Constituição de 1988: “Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e 
será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.” 
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Portanto, nos tempos atuais, é imprescindível ter-se um sistema tributário 

compatível, harmônico, que não prejudique a competitividade dos bens e serviços 

produzidos num determinado Estado soberano. Caso não haja incentivos às 

atividades econômicas e empresariais, deve, o sistema tributário assegurar a 

neutralidade e, por conseguinte, não estimular a guerra fiscal, viabilizando a 

inserção da respectiva economia em processos de integração econômica e 

assegurando aos bens nela produzidos a competitividade no comércio internacional.  

 Ainda sobre a neutralidade tributária e necessidade de se assegurar a 

competitividade internacional das economias, pertinentes as observações dos 

tributaristas britânicos David W. Williams e Geoffrey Morse: 

 
Taxation, then, can be used for several purposes other than collection 
money. [...] There is another side to the questions of ‘better’ taxes. If 
a tax operates in a certain way that they can sidestep (such as stamp 
duty taxing documents, but not oral transactions), people will change 
the way they do things to pay less tax. That is human nature. A tax 
that does not alter behaviour is said to be neutral. The aim of those 
designing taxes is to create neutral taxes, unless policy requires a tax 
to be non-neutral. In practice, taxes often have unintended side-
effects.506   

 

 Portanto, embora muitas vezes a fazenda pública pretenda obter boa 

arrecadação com uma tributação neutra, este objetivo nem sempre é alcançado, pois 

o sujeito passivo tributário busca sempre uma forma para arcar com o menor ônus 

tributário possível e a mudança de comportamento deste sujeito passivo ou as 

consequências de uma alteração de norma tributária não são totalmente previsíveis. 

Assim, nos tempos atuais, é imprescindível ter-se um sistema tributário 

compatível, harmônico, não prejudicial à competitividade dos bens e serviços 

produzidos no mercado interno, possibilitando ainda a realização da justiça fiscal, 

por meio da efetivação de princípios, pois deve, o sistema tributário nacional 

assegurar a neutralidade tributária, o que se verifica que não tem ocorrido, no âmbito 

interno, em função do fenômeno denominado de “guerra fiscal” e no âmbito 

internacional, com a concorrência tributária internacional. 

A cobrança, no Brasil, dos tributos sobre o comércio exterior (imposto de 

importação), quando do desembaraço aduaneiro, bem como de outros (IPI/ICMS 

Importação) e de contribuições sociais (Pis/Cofins Importação) na importação, ou 

                                                           
506 WILLIAMS, David W.; MORSE, Geoffrey Davies. Op. cit., 2000, p. 6. 
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seja, no momento do desembaraçõ aduaneiro, equivalem a uma “exação de 

equalização tributária” (ou a “ajustes tributários de fronteira” - border tax adjustment 

provisions - previstos no art. III, parágrafos 1 e 2, do acordo multilateral do GATT, 

como possibilidade de neutralidade fiscal e eventual correção de distorções 

tributárias que podem ocorrer, prejudiciais ao mercado interno (art. 219, CF/88), que 

inviabilizem o desenvolvimento sustentável da economia brasileira, as conquistas 

sócio-econômicas, bem como sejam efetivas ameaças ao trabalho e emprego do 

povo brasileiro ou daqueles que aqui residem, ou ainda representem riscos a direitos 

sociais (art. 6º, CF/88) já conquistados. 

Lembrando-se ainda que conforme as normas que regem o comércio 

internacional (Tratado GATT/94-OMC de que o Brasil é signatário), aceitam-se 

plenamente os ajustes fiscais-tributários em fronteira, especialmente em relação a 

tributos indiretos. 

Portanto, imprescindível ter-se um sistema tributário compatível, harmônico, 

que não prejudique a competitividade dos bens e serviços produzidos no país, ou 

seja, no mercado interno brasileiro; pois, caso não haja incentivos às atividades 

econômicas e empresariais, deve, o sistema tributário nacional, assegurar ao menos 

a neutralidade, viabilizando a inserção internacional do Brasil, em condições de 

igualdade e competitividade. Também não se admite discriminação às avessas, ou 

seja, dar tratamento tributário mais vantajoso aos bens importados, em detrimento 

aos produzidos no mercado interno (art. 219, CF/88) brasileiro. 

 

5.1.5.6 GATT / OMC 

 

 Quanto aos tratados internacionais e a harmonização tributária, como visto, 

há na Constituição Federal brasileira de 1988 os princípios507 que norteiam as 

relações internacionais do Estado brasileiro e quanto as normas tributárias do 

                                                           
507 Princípios – Relações Internacionais (art.. 4º, CF/88): I-Independência nacional, II – Respeito aos 
direitos fundamentais da pessoa humana, III - Autodeterminação dos povos, IV – Não-intervenção, V 
– Igualdade entre os Estados, VI – Defesa da paz, VII- Solução pacífica dos conflitos, VIII – Repúdio 
ao terrorismo e ao racismo, IX – Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, X – 
Concessão de asilo político, XI – Integração da América Latina. 
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Mercosul, deve ser lembrado sempre o princípio-norma expresso no art. 7º do 

Tratado508 de Assunção:   

 

Artigo 7º 
 

EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS GRAVAMES 
INTERNOS, OS PRODUTOS ORIGINÁRIOS DO TERRITÓRIO DE 
UM ESTADO PARTE GOZARÃO, NOS OUTROS ESTADOS 
PARTES, DO MESMO TRATAMENTO QUE SE APLIQUE AO 
PRODUTO NACIONAL. 

 

  Também, fundamental na elaboração de normas tributárias no Brasil, não só 

a fim da busca de compatibilidade do sistema tributário nacional com o de outros 

países mas também almejando que seja assegurada competitividade internacional 

dos tributos nacionais, portanto, é a observância de dispositivos de Acordo do 

GATT/94, incorporado ao tratado da Organização Mundial do Comércio - OMC, de 

que a República Federativa do Brasil é parte signatária, especialmente no sentido de 

que o tratamento em matéria fiscal dos produtos importados entre as partes 

contratantes deve ser o mesmo concedido aos produtos internos (art. III, alínea 2 do 

GATT/94). 

 Sendo a República Federativa do Brasil signatária dos acordos multilaterais 

celebrados no âmbito do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) e membro 

da Organização Mundial do Comércio (OMC), deve assegurar a igualdade de 

tratamento tributário entre as mercadorias e bens importados e os produzidos no 

mercado interno, em observância a tais acordos multilaterais e plurilaterais 

internacionais. Essas determinações do GATT/OMC estão também de acordo com o 

art. 98 do Código Tributário Nacional, que estabelece a precedência formal existente 
                                                           
508 Pertinentes os esclarecimentos de Rezek sobre a utilização do termo tratado: Conceito de Tratado:  
“Tratado é todo  acordo formal concluído entre sujeitos de direito internacional público, e destinado a 
produzir efeitos jurídicos.  (....)  O uso constante a que se entregou o legislador brasileiro – a começar 
pelo constituinte – da fórmula tratados e convenções, induz ao leitor desavisado à idéia de que os 
dois termos se prestam a designar coisas diversas. Muitas são as dúvidas que reportam, a todo 
momento,  na trilha da pesquisa terminológica.  (...)  A realidade do direito convencional 
contemporâneo rende algum tributo às velhas tentativas doutrinárias de vincular, a cada termo 
variante de tratado, certa modalidade bem caracterizada de compromisso internacional?  A esta 
última questão  a resposta é firmemente negativa. O que a realidade mostra é o uso livre, 
indiscriminado, e muitas vezes ilógico, dos termos variantes daquele que a comunidade universitária, 
em toda parte - (...)-, vem utilizando como termo-padrão. ....  A análise da experiência convencional 
brasileira ilustra, quase que à exaustão, as variantes terminológicas de tratado, concebíveis em 
português: acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, constituição, contrato, 
convenção, convênio, declaração, estatuto, memorando, pacto, protocolo e regulamento. Esses 
termos são de uso livre e aleatório, não obstante certas preferências denunciadas pela análise 
estatística: ...” (REZEK, José Francisco.,  Direito Internacional Público: curso elementar – São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 14-17)  
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nos tratados e acordos internacionais sobre a legislação tributária interna. Nesse 

sentido, se a lei fiscal brasileira concede isenção a certo produto nacional, essa 

vantagem tributária (esse tratamento diferenciado) será extensível, obrigatoriamente, 

ao similar importado de Estado-membro da OMC, que é, consequentemente, 

signatário do GATT.509 Em outras palavras, conforme o exemplo dado, o artigo III do 

Acordo Geral (GATT) não concede nenhuma espécie de isenção, mas tão-somente 

determina que o tratamento tributário, entre o produto nacional e seu respectivo 

similar estrangeiro, deve ser isonômico em relação às operações internas, inclusive 

e especialmente no que se refere à tributação indireta, como o ICMS, garantindo que 

o produto estrangeiro tenha a mesma tributação do similar nacional. 

 Vale ressaltar aqui as Súmulas nºs 20 e 71 do Superior Tribunal de Justiça, 

que, respectivamente, dizem: “A mercadoria importada de país signatário do GATT é 

isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional” e “O 

bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICM”510. Por seu turno, a 

Súmula nº 575 do Supremo Tribunal Federal511 dispõe que: “À mercadoria importada 

de país signatário do (GATT), ou membro da (ALALC), estende-se a isenção do 

imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional”. Todas essas 

súmulas estão em vigor e são eficazes, conforme expresso em decisões judiciais.512  

Especialmente os artigos XXIV e XXVI do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio-GATT (General Agreement of Tariffs and Trade–GATT) dispõem sobre 

elementos importantes pertinentes à integração econômica internacional. O 

arcabouço normativo do GATT,513 especialmente o art. XXIV, permite a formação de 

acordos regionais de integração econômica, áreas de livre comércio, uniões 

aduaneiras, dentre outras, o que resulta, na prática, em exceção ou limite à eficácia 

do princípio da não-discriminação, adotado como um dos fundamentos do próprio 

tratado GATT de 1947.  

                                                           
509 Nesse sentido, José Celso de Melo Filho, em sua obra sobre a Constituição de 1969, já indicava 
várias decisões do Supremo Tribunal Federal: RT 471:115-7; RTJ 81:600; 82:565; 82:939; 83:488; 
Súmula nº 575 STF. In: MELO FILHO, José Celso de. Constituição Federal Anotada. São Paulo: 
Saraiva, 1984, p. 94.  
510 Esta Smula STJ nº 71 só valeu enquanto vigoraram isenções estaduais para o produto. 
511 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 575, aprovada em 15.12.76, DJU 31.1.1977. 
512 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial (AGRESP) nº 
147.250. Data da decisão: 24.4.2001, DJU 13.8.2001, p. 86, Rel. Min. Franciulli Netto. 
513 Como se sabe, embora o GATT tenha funcionado de fato, até 1994, como se fosse uma 
organização internacional, na verdade, não foi concebido como organização especializada das 
Nações Unidas. Seintenfus, em seu Manual das organizações internacionais, diz que o GATT “pode 
ser definido como um acordo multilateral dinâmico” (SEINTENFUS, Ricardo Antônio Silva. Op. cit., 
1997, p. 15). 
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 O tratado multilateral GATT foi elaborado após a Segunda Guerra Mundial, 

paralelamente à Carta de Havana, que não entrou em vigor por falta de apoio do 

Congresso dos Estados Unidos, subscrito inicialmente por vinte e três países, 

contendo dois grandes objetivos:514 (i) instituir normas de procedimento sobre as 

relações comerciais entre os Estados associados e, ao lado dessa preocupação de 

ordem jurídica – normas de conteúdo material; (ii) o estabelecimento de um foro de 

negociações, uma política de aproximação e de entendimento às demandas dos 

Estados-partes. Celebrado em 1947 e tendo entrado em vigor em 1948, o tratado 

GATT foi incorporado em 1994, por ocasião da Rodada do Uruguai, passando a 

fazer parte do acordo que criou o mais importante organismo internacional sobre o 

comércio – a Organização Mundial do Comércio-OMC (World Trade Organization-

WTO)515 – enunciador e aplicador de normas comerciais, aceitas pela quase 

totalidade de Estados (da Sociedade Internacional) e territórios (que não são 

independentes, mas têm jurisdição especial, e.g.: Hong Kong) que atuam no 

comércio mundial.  

 

5.1.5.7 Estados, Tributação e Competitividade Internacional: dados e critérios 
do Fórum Econômico Mundial / World Economic Forum 

 

Atualmente, se diz que não há mais espaços para “amadorismos” dos 

Estados soberanos, no caso, especialmente, no âmbito econômico-fiscal, incluindo-

se aqui a tributação, e das negociações internacionais, mas, também, há que se 

reconhecer que, ao ocorrer integração econômica internacional mais aprofundada, 

como dos mercados comuns e até mesmo de uniões aduaneiras, busca-se, sempre 

que possível, incluir no acordo cláusula relativa aos princípios democráticos, o que 

                                                           

514 OLIVEIRA, Odete Maria de. Op. cit., 2000, p. 310. 
515 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio–GATT, de 30.10.1947, foi internalizado primeiramente 
no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 313, de 30.07.48, em vigor em 1º.08.1948. Após, o 
denominado GATT/94, ou seja, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio–GATT, de 30.10.1947, com 
derrogações e alterações, conforme retificado, emendado ou modificado pelos termos dos 
instrumentos legais que tenham entrado em vigor antes da data de entrada em vigor do Acordo 
constitutivo da OMC, de dezembro de 1994. Assim, a criação dos blocos econômicos regionais 
ocorreu especialmente com base nas normas do tratado multilateral denominado General Agreement 
on Trade and Tariffs–GATT (a criação de blocos de países em desenvolvimento se deu basicamente 
com fundamento na denominada “cláusula de habilitação”) e que, a partir de 1994, encontra-se sob a 
ordem da Organização Mundial do Comércio–OMC (World Trade Organization–WTO). O Tratado da 
OMC, conhecido também como Tratado de Marrakesh, que tem em seu bojo, dentre outros, também 
o velho Acordo GATT, o qual foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro ao ser aprovado pelo 
Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de 
dezembro de 1994 (publicado no Diário Oficial da União–DOU, Seção 1, Suplemento ao nº 248-A, em 
31.12.1994). 
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também resulta em mais estabilidade para o processo de integração econômica e 

principalmente na segurança jurídica, com especial atenção na alteração e edição 

de novas normas jurídico-fiscais.  

Após elencar uma série de qualidades516 de que deve ser dotado o sistema 

tributário para assegurar o equilíbrio do federalismo fiscal e a boa governabilidade, 

Cid Heráclito de Queiroz ressalta que nosso sistema tributário teria ainda que 

  

guardar compatibilidade com os sistemas adotados por nossos 
maiores parceiros comerciais e de garantir competitividade aos 
produtos nacionais (desoneração das exportações, tratamento 
isonômico entre os produtos nacionais e os importados e imposição 
de direitos compensatórios e sanções contra dumping e outras 
práticas de comércio exterior nocivas ao País).517 
  

Portanto, é imprescindível um sistema tributário compatível, harmônico, que 

não prejudique a competitividade dos bens e serviços produzidos no território 

nacional e que, por conseguinte, viabilize a inserção em processos de integração 

econômica internacional.  

Uma das mais importantes instituições que avaliam a competitividade 

internacional é o Fórum Econômico Mundial [World Economic Forum], organização 

não-governamental que presta consultoria à Organização das Nações Unidas - ONU 

e organiza o famoso encontro anual em Davos, na Suíça. Dados relativos aos 

Estados da Sociedade Internacional são avaliados segundo critérios comuns, 

relacionados a competitividade e eficiência, sendo que, muitas vezes, suas 

conclusões são também levadas em consideração quando da celebração de 

acordos internacionais e na tomada de decisões, tanto no âmbito do setor público, 

especialmente quando da elaboração e aplicação de normas jurídico-tributárias 

quanto em decisões de investimentos empresariais. Na elaboração do Relatório de 

Competitividade do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum), em 2004, 

                                                           
516 Seriam: suficiência (capacidade de produzir a renda adequada aos objetivos preestabelecidos); 
elasticidade (capacidade de produzir maior renda, quando necessário, sem a necessidade de 
emendas constitucionais); flexibilidade (capacidade de rápida adaptação às conjunturas de crise 
econômica, calamidades da natureza etc., sem impacto nocivo às contas públicas); 
constitucionalidade, previsibilidade, simplicidade, pluralidade de tributos (existência de um número 
razoável de tributos); modicidade na concessão de benefícios fiscais (a fim de evitar privilégios 
odiosos) e aceitabilidade social.  
517 QUEIROZ, Cid Heráclito de. “Um novo enfoque para o sistema tributário brasileiro”. In: MORHY, 
Lauro. Reforma Tributária em Questão. Brasília: editora UnB, 2003, p. 182-184. 
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foram avaliados 104 países, industrializados e “emergentes”518 e, em 2014, já foram 

avaliados 144 países ou territórios.519 

O ranking ou lista classificatória de competitividade do Fórum Econômico 

Mundial (World Economic Forum) tem como objetivo apontar aspectos negativos e 

positivos das economias. O índice composto é baseado em "pilares", dentre os 

quais: (i) situação das instituições públicas; (ii) infraestrutura; (iii) qualidade do 

ambiente macroeconômico; (iv) saúde e educação primária; (v) educação superior e 

treinamento; (vi) bens de mercado e eficiência; (vii) mercado de trabalho e eficiência; 

(viii) desenvolvimento do mercado financeiro; (ix) disponibilidade tecnológica; (x) 

tamanho do mercado interno. Para fazer uma análise comparativa de uma década, 

ou seja, de 2004 a 2014, quando da elaboração da classificação, em relação a cada 

quesito, no ano de 2004, verifica-se inicialmente que: (i) no ambiente 

macroeconômico foi onde o Brasil teve o pior desempenho, ficando em 75º lugar, 

puxando a classificação geral para baixo; (ii) na qualidade de instituições públicas 

coube ao Brasil o 53º lugar. Nesse quesito, são avaliados, por exemplo, o grau de 

corrupção no governo, a polícia-segurança pública, a Administração Tributária, a 

celeridade, previsibilidade e transparência do Judiciário; e, por fim, (iii) quanto a 

disponibilidade de tecnologia, o Brasil ficou em 35º lugar.520 

Por seu turno, ao se analisarem os dados do ano de 2004, em relação ao ano 

de 2014, ou seja, no intervalo de uma década, percebe-se que o Brasil teve uma 

piora nos seus índices, e consequentemente, em sua classificação geral, em 2014, 

dentre os 144 países e territórios avaliados. Na qualidade do ambiente 

macroeconômico coube ao Brasil o 85º lugar; em relação à qualidade das 

instituições públicas, ficou em 94º lugar; por fim, quanto a disponibilidade de 

tecnologia, o Brasil ficou em 58º lugar. 

Para melhor ilustração, colaciona-se a seguinte tabela: 

 

                                                           
518 Informação divulgada pela BBC Brasil, em 13.10.2004, 10h50. Título: “Brasil cai pela 4ª vez 
consecutiva em ranking de competitividade”. Disponível em: <www.bbc.com>. Acesso em: 
13.10.2004. Verifica-se, entretanto, que a avaliação do Brasil sofreu considerável queda de 2004 a 
2014.  
519 WORLD ECONOMIC FORUM. Global Competitiveness Index. 2014. Disponível em: 
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/#indexId=GCI>. 
Acesso em: 31 jul. 2015. 
520 Os analistas do Fórum Econômico Mundial entrevistaram mais de 8,7 mil empresários nos 104 países, para 

fazer a classificação (ranking). Em uma das perguntas, os entrevistados tiveram que selecionar os cinco fatores 
mais problemáticos (em uma lista de quatorze) para fazer negócios em seus países. No Brasil, foram apontados 
(1º) impostos, (2º) regulamentação tarifária, (3º) burocracia, (4º) acesso a financiamento e (5º) instabilidade 
política. 

http://www.bbc.com/
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Tabela 5.12 – Ranking de Competitividade 

Itens 2004 2014 

Qualidade do ambiente 
macroeconômico 

75º lugar de 104 85º lugar de 144 

Qualidade das instituições 
públicas 

53º lugar de 104 94º lugar de 144 

Disponibilidade de 
tecnologia 

35º lugar de 104 58º lugar de 144 

Fonte: Fórum Econômico Mundial.521 

 

A carga tributária no Brasil, indicada pelos contribuintes empresários como o 

maior entrave para a competitividade econômica no país, é de 38,11% do Produto 

Interno Bruto (PIB), segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). 

Em países desenvolvidos, como Japão e Estados Unidos, essa proporção é de 

27,3% e 28,9%, respectivamente, segundo dados da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Conforme o relatório de 2004, as economias latino-americanas, à época, 

foram as que tiveram o pior desempenho no ranking de competitividade. Dizia o 

texto que "um problema significativo na América Latina é a natureza incompleta das 

reformas. [...] A América Latina está ficando para trás, não apenas em relação às 

economias do sudeste asiático mas, principalmente, em comparação às economias 

de transição da Europa central e do leste." O Chile,522 por sua vez, era apontado 

como o país com a economia mais competitiva da região – no ranking de 2004 subiu 

seis posições, para o 22º lugar. O texto dizia que o país conseguiu "crescer mais 

rapidamente do que muitos outros países em desenvolvimento, aumentando a renda 

per capita e fazendo progressos para reduzir os níveis de pobreza". 

O Chile, contudo, em 2014, deixou de ser o país latino-americano com 

economia mais competitiva, caindo para 32º lugar, de um total de 144 países ou 

                                                           
521 FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL /  WORLD ECONOMIC FORUM. The Growth Competitiveness 
Index: Analyzing Key Underpinnings of Sustained Economic Growth. 2004. Disponível em: 
<http://www.weforum.org/pdf/Gcr/GCR_2003_2004/GCI_Chapter.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2015. 
522 Quanto ao primeiro lugar da lista, a Finlândia, o Fórum Econômico Mundial diz que o país "é muito 
bem administrado no nível macroeconômico, mas também marca pontos muito elevados nas medidas 
que avaliam a qualidade de suas instituições públicas. [...] Além disso, o setor privado mostra uma 
alta tendência para adotar novas tecnologias e incentivar uma cultura de inovação." 
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territórios avaliados, de acordo com o Global Competitiviness Index (GCI),523 

estando Porto Rico, o território mais bem posicionado na região, conforme o referido 

índice de competitividade internacional. 

Verifica-se, em síntese, que os principais problemas do Brasil, 

especificamente, conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial, continuam 

basicamente os mesmos, que são: (a) a segurança pública e (b) o sistema tributário, 

extremamente complexo, gravoso (carga tributária elevada e sem contraprestação), 

que não favorece ao desenvolvimento sustentável, gera insegurança jurídica, 

resultando em dificuldades e obstáculos para a harmonização tributária, para um 

equilibrado federalismo fiscal, para uma bem-sucedida integração econômica 

internacional, para viabilizar e incrementar investimentos diretos estrangeiros no país 

e, principalmente, para a realização de justiça fiscal. 

Em estudo524 elaborado pelo pesquisador alemão Hartmut Sangmeister, é 

observada a aparente contradição que demonstra que a importância da América 

Latina na economia mundial diminui, enquanto a inserção da região no mercado 

mundial cresce. Acrescenta que até muito recentemente, essa região tinha 

aproveitado muito pouco as oportunidades de comércio sul-sul e que no ranking de 

competitividade internacional a maioria dos países latino-americanos só ocupam 

lugares de menor importância. Diz ainda, que apesar dos latino-americanos estarem 

fazendo investimentos diretos no exterior, os donos do capital na região não estão 

dispostos só a internacionalização de suas atividades econômicas, mas também 

estão preocupados com a otimização de sua carga tributária, elidindo ou evitando o 

pagamento de tributos.525-526 

                                                           
523 FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL / WORLD ECONOMIC FORUM.   Op. cit., 2014. Disponível em: 
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/#indexId=GCI>. 
Acesso em: 31 jul. 2015.  
524 SANGMEISTER, Hartmut. “Latinoamérica en el mundo de la economia globalizada”. In: Fes-Actual 
(Friederich Ebert Stiftung). Hamburgo: Institut fur Iberoamerika-Kunde, 28 jul. 2004. 
525 Seja a economia de tributos, ou a elisão ou mesmo a evasão tributária não é algo que só atrai os 
brasileiros, pois como demonstrou o italiano Victor Uckmar: “o importante para as empresas é 
produzir rendas; e, portanto, é necessário adotar medidas para melhorar a competitividade, 
especialmente no campo internacional, medidas tais como a redução dos impostos que oneram a 
produção.” (UCKMAR, Victor. “As tendências fiscais do início do Terceiro Milênio”. In: TORRES, 
Heleno Taveira. (Org.). Direito Tributário Internacional Aplicado. volume II. São Paulo: Quartier Latin, 
2004, p. 36-37). 
526 Cita como exemplo o ano de 2002, em que do total de investimentos diretos brasileiros no exterior, 
de US$ 43,4 bilhões de dólares norte-americanos, aproximadamente dois terços foram colocados em 
três paraísos fiscais do Caribe: Bahamas, Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas. (Fonte: Sociedade 
Brasileira de Estudos Transnacionais e da Globalização Econômica (2004): Investimento direto 
brasileiro no exterior. Carta da SOBEET, 4, nº 29, São Paulo – Fundación Friedrich Ebert en el Cono 
Sur – Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. In: “Latinoamérica en el Mundo de la Economía Globalizada”. 
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O alemão da Universidade de Heidelberg, Hartmut Sangmeister, nosso 

professor, ressalta ainda que um desenvolvimento econômico sustentável é também 

baseado na existência de capital social na forma de confiança, sentido de 

responsabilidade, espírito de solidariedade e justiça social.  

 

5.1.5.8 Paraísos Fiscais e Tributação Justa  
 

  A expressão “paraíso fiscal”527, ainda que esteja presente no senso comum e 

seja não raramente utilizada pela mídia impressa e televisiva, corresponde, 

tecnicamente, a uma variedade de cenários fáticos que findam por receber da 

legislação fiscal brasileira um tratamento jurídico uniforme com vistas a coibir, dentre 

outras coisas, práticas de concorrência prejudicial e a evasão tributária, utilizando-se 

justamente essas jurisdições fiscais chamadas de “paraísos fiscais”. 528 

  Não obstante sejam várias as situações fáticas aptas a autorizar a 

classificação de determinado país ou território como paraíso fiscal, merece destaque 

a circunstância em que o país ou dependência não tributa a renda ou que a tributa a 

alíquotas “anormalmente” baixas, uma vez que essa hipótese ilustra com maior 

clareza a razão pela qual sói denominar-se tais ordenamentos jurídicos de paraíso 

fiscal.  

  Nesse sentido, convém destacar que a lei que trata das principais 

consequências tributárias e aduaneiras do prosaicamente denominado “paraíso 

fiscal” não utiliza, a rigor e em momento algum, essa expressão e nem mesmo a 

define para fins de remissões ulteriores. Com efeito, aquilo de que trata a Lei nº 

9.430 de 1996 consiste na definição das expressões “países com tributação 

                                                                                                                                                                                     

In: Fes-Actual (Friederich Ebert Stiftung). Hamburgo: Institut fur Iberoamerika-Kunde, 28 jul. 2004, p. 
4. Mais de 90% dos investimentos diretos brasileiros no exterior recaem sobre os setores de serviços, 
sobretudo o setor de serviços financeiros, com aproximadamente 35% do total.. 
527 Para Edgard Marcelo Rocha Torres, “A origem histórica dos paraísos fiscais remonta ao tempo dos 
piratas, principalmente dos séculos XV a XVIII”, que, ao se aposentarem, “procuravam os confortos e 
vantagens de cidades soberanas do Mediterrâneo, que os abrigavam oferecendo todos os prazeres 
da vida dos abonados. Daí o termo inglês tax haven, que designaria a ideia de ‘refúgio’ ou 
‘esconderijo’ fiscal e que por um erro de tradução consagrado com o tempo, passou-se a denominar 
paraísos fiscais” (A harmonização tributária dos blocos regionais e a competição tributária desleal 
provada pelos paraísos fiscais, Revista Fórum de Direito Tributário, nº 44, p. 30). 
528 Para Alberto Xavier, os “ordenamentos fiscais que isentam certos fatos que deveriam 
‘normalmente’ tributar, de harmonia com os princípios gerais comumente aceitos em países mais 
desenvolvidos, ou os tributam a alíquota ‘anormalmente’ baixa – via de regra para atrair capitais 
estrangeiros –, são considerados refúgios, oásis ou paraísos fiscais” (Direito Tributário Internacional 
do Brasil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 239). 
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favorecida” bem como de “operações realizadas sob regime fiscal privilegiado” e isso 

para fins de aplicação das normas relativas ao controle de preços de transferência. 

  Nos termos do art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, considera-se país com 

tributação favorecida aquele que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota 

máxima inferior a 20% (vinte por cento). Além disso, em virtude de alterações 

promovidas pela Lei nº 11.727, de 2008, também se considera país ou dependência 

com tributação favorecida aquele cuja legislação não permita o acesso a 

informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua 

titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não 

residentes.529 

   Nessa senda, convém sublinhar que já dispunha o art. 4º da Lei nº 10.451, de 

2002530, que as disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes 

dos arts. 18 a 22 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, também se aplicavam 

às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 

Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou 

domiciliada em país ou dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à 

composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade.      

  Nota-se, assim, que a definição de paraíso fiscal açambarca essencialmente 

os critérios do percentual de tributação da renda em patamar menor do que 20% 

(vinte por cento), a impossibilidade de acesso a informações sobre a composição 

societária de pessoas jurídicas, sua titularidade e a identificação do beneficiário 

efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes.531   

                                                           
529 Observa-se que “No que toca aos paraísos fiscais, uma realidade que, apesar da sua utilização 
corresponder a uma prática usual nos nossos dias, carece ainda de um conceito único para os 
identificar, susceptível de ser sufragado em termos internacionais. Tal falta justifica, aliás, a opção da 
generalidade das legislações nacionais no sentido da sua qualificação a partir de um conjunto de 
características essenciais, que lhes são comumente assinaladas” (Maria Eduarda Azevedo, A 
concorrência fiscal prejudicial, Revista Fórum de Direito Tributário, nº 48, p. 42). 
530 Lei nº 10.451 de 2002: Art. 4º As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, 
constantes dos arts. 18 a 22 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicam-se, também, às 
operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer 
pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país ou dependência 
cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua 
titularidade. 
531 Em relação ao Relatório sobre as Práticas de Concorrência Fiscal Prejudicial da OCDE, anota 
Maria Eduarda Azevedo que ele alberga quatro critérios essenciais para a definição de paraíso fiscal 
i.e. “a tributação nula ou mínima dos rendimentos; a ausência de troca efectiva de informações, ora 
em termos legais, ora através de práticas administrativas; a falta de transparência em relação às 
disposições legais ou administrativas, derivada, nomeadamente, da não publicação das regras do 
regime fiscal ou do seu acesso restrito; a inobservância de actividades económicas substanciais, 
traduzida na falta de determinação de que a actividade económica desenvolvida seja relevante, 
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  Em cumprimento ao mandamento legal, encontra-se em vigor a Instrução 

Normativa RFB nº 1.037, de 4 junho de 2010, que indica, no seu art. 1º, países ou 

dependências [bases territoriais] que não tributam a renda ou que a tributam à 

alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja legislação interna não 

permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas 

ou à sua titularidade.532   

  Preocupante, mas importante que se saiba, especialmente quando se fala de 

justiça fiscal e efetividade de princípios tributários, que o equivalente a quase 10% 

(dez por cento) de toda a riqueza produzida no mundo, ou seja, quase 10% do PIB 

mundial, encontram-se em paraísos fiscais, conforme verificou Thomas Piketty: 

 

Trata-se de uma “anomalia estatística” relativamente antiga, mas as 
organizações internacionais perceberam seu agravamento ao longo 
dos anos (o balanço de pagamentos é regularmente negativo no 
mundo inteiro: mais dinheiro sai dos países do que entra neles, o que 
em tese é impossível), sem que possa de fato ser explicado. É 
necessário ressaltar que essas estatísticas financeiras e esses 
balanços de pagamentos concernem em princípio ao conjunto dos 
territórios do planeta (os bancos situados nos paraísos fiscais têm, em 
teoria, a obrigação de transmitir suas contas às instituições 
internacionais, pelo menos de maneira global) e que muitos tipos de 
vieses e erros de mensuração podem a priori explicar essa “anomalia”. 
Ao confrontar o conjunto de fontes disponíveis e investigar os dados 
bancários suíços inexplorados até hoje, Gabriel Zucman revelou que a 
explicação mais plausível para essa diferença é a existência de uma 
massa importante de ativos financeiros não registrados detidos nos 
paraísos fiscais. Sua estimativa, prudente, é que essa massa 
representa o equivalente a quase 10% do PIB mundial. Certas 
estimativas realizadas por organizações não governamentais 
concluem que há massas ainda maiores (até o dobro ou o triplo). [...], 
mas essa evidência é mascarada pelo fato de que os habitantes mais 
afortunados dos países ricos ocultam uma parte de seus ativos nos 
paraísos fiscais. [...] Cada vez mais, isso revela que as dificuldades 
impostas pelos registros de ativos no capitalismo global deste início de 
século XXI podem deturpar nossa percepção da geografia elementar 
da riqueza.533  

 

                                                                                                                                                                                     

decorrendo, por conseguinte que a atracção de investimento acabe ditada por motivos 
exclusivamente tributários” (Ibidem, p. 42-43).  
532 Instrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010 - DOU de 7.6.2010 - Relaciona países 
ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados. Alterada pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.045, de 23 de junho de 2010. Alterada pelo Ato Declaratório Executivo RFB nº 3, 
de 25 de março de 2011. 
533 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 454-455. 
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  Sabe-se que num mundo com intensas transações comerciais, além da 

“guerra fiscal” entre os entes da federação, ocorre ainda a chamada “concorrência 

tributária internacional” (cross-border tax competition ou international tax 

competition) que tem algumas características semelhantes às da “guerra fiscal” intra-

federação, pelo comportamento de Estados soberanos no sentido de atrair 

atividades empresariais e investimentos para o seu território, por meio de reduções e 

outros benefícios de natureza tributária. 

  A vcomumente chamada “guerra fiscal” é a competição interjurisdicional que 

consiste na: “adoção de decisões na área fiscal que alteram a base tributária de 

outros governos e afetam, dessa maneira, o bem-estar de seus cidadãos”. Ela 

expressa um comportamento não-cooperativo, no qual os governantes 

“desconsideram os efeitos de sua ação sobre o bem-estar dos cidadãos de outras 

jurisdições”, mas consideram os efeitos para eles de medida semelhante tomada por 

outra jurisdição. A motivação para essa “guerra” consiste: (i) na disputa pela atração 

e manutenção de investimentos industriais, encarados como fundamentais para a 

ativação da base econômica e para a geração e manutenção de empregos; e (ii) na 

disputa por receitas tributárias.”534  

 Observa-se ainda, nesse contexto, que os denominados paraísos fiscais além 

de serem utilizados no âmbito da concorrência (guerra) fiscal internacional, entre os 

Estados soberanos e territórios com status econômico diferenciado, também vem 

ameaçando535 fortemente duas das mais importantes inovações tributárias do século 

XX, especialmente em Estados democráticos mais desenvolvidos, que são a 

progressividade do imposto sobre a renda, bem como do imposto sobre as 

heranças. 

 

5.1.5.9 Sintetizando as considerações sobre o quinto princípio que se infere da 
obra de Adam Smith 

 

 Como conclusão deste quinto princípio da tributação, que se infere da obra 

de Adam Smith A Riqueza da Nações (1776), especialmente dos Livros IV e V, que 

compõem a mencionada obra, ou seja, de que os tributos têm que ser não só 

simples e práticos, mas também internacionalmente competitivos, considerando que 
                                                           
534 LAGEMANN, Eugenio. e BORDIN, Luis Carlos Vitali.  “PEC 41/2003: especificidade, aspectos 
polêmicos e efeitos” (p. 123-136) in MORHY, Lauro. Reforma tributária em questão – Brasília: Editora 
UnB, 2003, p. 130. 
535 PIKETTY, Thomas. Op. cit., 2014, p. 480. 
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todos os países são compelidos a negociar internacionalmente, visando obter divisas 

e manter suas respectivas economias prósperas, pode-se inferir, em síntese, que: 

 

(1) Para que um país possa estabelecer negociações bem-sucedidas e 

consiga inserção no dinâmico comércio internacional, numa economia 

globalizada e interdependente, a importância de um sistema tributário 

justo e que não gere distorções é imprescindível, devendo haver 

preocupação com a aproximação e a harmonização jurídico-tributária e 

com a remoção de tributos que inviabilizem a competição, sendo a 

eficiência das normas de natureza fiscal uma importante condição.  

 

(2) Num contexto de integração econômica internacional e de intenso 

comércio internacional, ressurgem os clássicos postulados jurídicos e 

econômicos da tributação que os governos nacionais, subnacionais 

(Estados-membros de federações) e mesmo entes locais 

(municipalidades) não podem desprezar, sob pena de, com seus 

sistemas tributários anacrônicos e iníquos, levarem suas respectivas 

economias para a margem ou até à exclusão desse processo 

incontrolável de integrações (regionais, sub-regionais, continentais, 

intercontinentais) e mesmo de globalização, arcando com as perdas de 

competitividade, de comércio, de mercados, de empregos, com 

recessão, dentre outros ônus, inclusive com a queda das receitas 

tributárias, imprescindíveis para manutenção do Estado fiscal.   

 

(3) Os sistemas tributários nacionais devem utilizar tributos que sejam 

internacionalmente competitivos, viabilizando o sucesso econômico e do 

comércio internacional do país, evitando-se ineficiências alocativas e 

distributivas, a insegurança jurídica, a complexidade e a tributação em 

cascata, possibilitando a desoneração perfeita nas exportações, a 

harmonização e a convergência do sistema tributário brasileiro a um 

padrão de viabilidade internacional.  

 

(4) Fiscalmente, os processos de integração econômica internacional e 

mesmo decorrentes da globalização significam tomada de decisão 
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quanto a: (i) avaliar quantitativamente os efeitos fiscais das medidas e 

(ii) decidir o que fazer quanto à política tributária, ou seja, como 

compensar perdas de receitas com outros impostos ou tarifas 

aduaneiras, reduzir gastos ou simplesmente aceitar um maior déficit. A 

sustentabilidade fiscal-tributária (arrecadação proporcional e equivalente 

aos gastos) é pilar fundamental da estabilidade econômica e do 

desenvolvimento. O impacto fiscal da globalização ou da competição 

comercial internacional deve ser visto como oportunidade de correção 

das estruturas impositivas, de sistemas e de administrações tributárias, 

buscando-se sempre a realização de justiça fiscal por meio da efetivação 

de princípios tributários, dando efetividade aos princípios tributários 

postos por Adam Smith, e neste contexto, particularmente o que se 

infere de sua obra A Riqueza das Nações, de que “os tributos devem ser 

internacionalmente competitivos (taxes should be competitive 

internationally). 
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6 JUSTIÇA E DIREITO 

 

A justiça tributária é tida como o “dever de conciliação entre elementos 

opostos ou inter-relacionados surgidos na concretização da relação obrigacional 

tributária”, conforme expõe Humberto Ávila.536 

Observa-se ainda que ‘justiça é algo que todos aprovam em tese, mas sobre 

a qual poucos concordam na prática’537, inferindo-se que há dificuldade para se 

encontrar o consenso do que seria justiça. Acredita-se que justiça está relacionada, 

basicamente, a equidade,538 que seria a distribuição moralmente correta de bens,539 

vantagens e benefícios sociais e ônus entre as pessoas. 

Para delimitar o tema ora em foco, buscou-se em dicionário jurídico o 

significado da palavra justiça, que se transcreve: 

 

                                                           
536 Diz ele que “o poder de tributar só será efetivamente limitado quando se incorporar, em lugar de 
um modo de análise orientado por meros padrões éticos ou políticos, uma análise que, ademais de 
metodicamente estruturada, seja orientada para a prática, de acordo com a qual os limites da 
tributação sejam corroborados por métodos intersubjetivamente controláveis – o que é exigido pelo 
próprio princípio do Estado de Direito e pelo princípio democrático.” Argumenta ainda Ávila que dá-se 
o nome de justiça “a esse dever incessante e coerente de superação equilibrada de opostos 
(formal/material, abstrato/concreto, positivo/negativo, individual/coletivo, parte/todo, direito/dever)”. 
(ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário: de acordo com a emenda constitucional nº 51, 
de 14.02.2006. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 573) 
537 LAW, Stephen. Op. cit., 2011, p. 171. 
538 Quanto à “equidade”, Aristóteles, no final do Livro V, de Ética a Nicômaco, dedica-se ao problema 
das “limitações do texto legal em face da complexidade das situações concretas que ela visa regular. 
É diante desse problema que Aristóteles desenvolverá a ideia de equidade como uma necessária 
correção da lei naquilo em que ela é omissa, devido a sua generalidade. No momento de sua 
aplicação, a lei passa por um processo de correção e adaptação. A isso se chama equidade ou 
epieíkeia. No dizer de Aristóteles, a equidade, embora seja uma forma de Justiça (e, portanto, de 
virtude), não é a Justiça segundo a lei, mas seria um corretivo desta. Nesse sentido, a ideia de 
equidade ou epieíkeia, como forma elevada de justiça, visava proporcionar a acomodação da lei à 
situação concreta impossível de ser previamente contemplada por causa da complexidade das 
relações sociais. Ao falar de equidade, Aristóteles reporta-se à metáfora da régua de chumbo usada 
pelos construtores da ilha grega de Lesbos, cuja flexibilidade tornava a régua capaz de se adequar 
aos acidentes do terreno e, assim, medi-lo.” (In: CULLETON, Alfredo e BRAGATO, Fernanda Frizzo. 
A Justiça e o Direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015, p. 34-35). Ainda sobre “equidade” 
importante lembrar, em síntese, o que diz John Rawls em sua teoria da justiça como equidade (justice 
as fairness), observando que “a expressão é empregada para designar a doutrina contratualista e 
deontológica da justiça defendida por Rawls a partir de 1957 (na obra Justice as Fairness) para 
substituir o utilitarismo. Seu traço essencial é a afirmação da prioridade do justo sobre o bem e a 
definição da justiça pela equidade do processo de escolha dos princípios de justiça.” (In: RAWLS, 
John. Justiça e Democracia. Tradução de Irene A. Paternot; seleção, apresentação e glossário  de 
Catherine Audard. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 382).  
539 “Bem”, filosoficamente, dentre outros sentidos tem-se por: “1.Tudo o que possui um valor moral ou 
físico positivo, constituindo o objeto ou o fim da ação humana. [...] 4. Enquanto conceito normativo 
fundamental na ordem ética, o bem designa aquilo que é conforme ao ideal e às normas da moral.” 
In: JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008, p. 28. 
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JUSTIÇA. Derivado de justitia, de justus, quer o vocábulo exprimir, 
na linguagem jurídica, o que se faz conforme o Direito ou segundo as 
regras prescritas em lei. 
É assim, a prática do justo ou a razão de ser do próprio Direito, pois 
que por ela se reconhecem a legitimidade dos direitos e se 
restabelece o império da própria lei. 
Os romanos consideravam-na em grau tão elevado que Ulpiano, 
arguindo-a de virtude, a definia como “constans et perpetua voluntas 
jus suum cuique tribuere” (Vontade constante e perpétua de dar a 
cada um o que é seu). 
E como virtude, que nos faz dar a Deus e aos homens, o que lhes é 
devido, assinala-se no conceito de Cícero, a impulsão firme e 
consciente para o bem, em oposição a libido e cupiditas.  
Entre os povos organizados, a justiça é o próprio fundamento dos 
poderes públicos, que se instituem por delegação da soberania 

popular. 
Bem por isso firma-se o lema pela linguagem de Cícero: ubi non est 
justitia, ibi non protest esse jus. E que a justiça é o próprio Direito 
realizado. 
Justiça. Em sentido restrito, é o vocábulo empregado na equivalência 
de organização judiciária. Indica assim, o aparelhamento político-
jurídico destinado à aplicação do Direito aos casos concretos, a fim 
de fazer a justiça.540      

  

 Destaca-se do conceito supra, extraído do mencionado dicionário jurídico 

brasileiro, que, para os povos de Estados democráticoss, justiça é o próprio 

fundamento dos poderes públicos, que se instituem por delegação da soberania 

popular. 

 Por sua vez, para dicionário jurídico norte-americano, tem-se, no verbete 

justiça, o que segue: 

 

Justice. 1. The fair and proper administration of laws. 
Commutative justice. Justice concerned with the relations between 
persons and especially with fairness in the exchange of goods and 
fulfillment of contractual obligations.     
distributive justice. Justice owed by a community to its members, 
including the fair allocation of common advantages and sharing of 
common burdens.    
personal justice. Justice between parties to a dispute, regardless of 
any larger principles that might be involved.   
popular justice. Democratic justice, which is usually considered less 
than fully fair and proper even though it satisfies prevailing public 
opinion in a particular case. Cf. social justice.      
positive justice. Justice as it is conceived, recognized, and 
incompletely expressed by the civil law or some other form of human 
law. Cf. POSITIVE LAW.   
social justice. Justice that conforms to a moral principle, such as 
that all people are equal. Cf. personal justice.    

                                                           
540 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 471.  
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substantial justice. Justice fairly administered according to rules of 
substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the 
litigant´s substantive rights; a fair trail on the merits.  
2. A judge, especially of an appellate court or a court of last resort. – 
Abbr. J. (and, in plural, JJ.).  
associate justice. An appellate-court justice other than the chief 
justice.     
chief justice. The presiding justice of an appellate court, usually the 
highest appellate court in a jurisdiction and especially the U.S. 
Supreme Court. – Abbr. C.J.    
circuit justice. 1. A justice who sits on a circuit court. 2. A U.S. 
Supreme Court justice who has jurisdiction over one or more of the 
federal circuits, with power to issue injunctions grant bail, or stay 
execution in those circuits.541 

 

 Verifica-se no referido dicionário jurídico norte-americano, em apertada 

síntese, que, dentre os vários significados de justiça, tem-se que ela seria a 

equitativa e adequada interpretação e aplicação das normas jurídicas, dando-lhes 

eficácia e efetividade.  

 Por sua vez, em dicionário jurídico britânico, do Reino Unido (UK), quando se 

procura o verbete justiça (justice) manda-se olhar natural justice, onde se encontra:  

 

Natural justice in the constitutional law of the UK, used to mean no 
more than that a decision should be adjudicated by an impartial judge 
– one with no interest in the outcome – memo judex in suo causa: 
see Dimes v. Grand Canal, (1852) 3 H.L.C. 759. The other guiding 
principle is that a decision should not be taken without all parties 
being heard – audi alteram partem: see Ridge v. Baldwin, [1964] A.C. 
40.542 See also JUDICIAL REVIEW.   

 

 Verifica-se, portanto, que, juridicamente, no Reino Unido, a noção de justiça 

está basicamente relacionada à ideia da imparcialidade do juiz ou do árbitro e na 

necessária oitiva das partes, além da noção de judicial review que, em síntese, 

engloba a ideia de que não pode haver interferência no regular processo de 

elaboração de decisões, de que as decisões devem ser pautadas na razoabilidade e 

que não haja excesso de poder, além de respeitarem a legalidade, racionalidade e o 

devido processo legal. 

 Por sua vez, em dicionário jurídico francês, temos por justiça:  

 

                                                           
541 GARNER, Bryan A. [Editor in chief]. Black’s Law Dictionary. 3rd. edition. St. Paul–MN: 

Thomson/West, 2006, p. 400-401.    
542 STEWART, W.J. & BURGESS, Robert. Collins Dictionary: Law. Glasgow–UK: HarperCollins 

Publishers, 1996, p.266. 
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Justice 
N.f. – Lat. Justicia.  
1. Ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de l’équite et 
de la raison; en ce sens la justice est tout à la fois un sentiment, une 
vertu, un idéal, un bienfait (comme la paix), une valeur. V. Droit 
naturel, morale.  
2. Ce qui est positivement juste; ce à quoi chacun peut légitimement 
prétendre (en vertu du Droit); en ce sens la justice consiste à rendre 
à chacun le sien (suum cuique tributare) et demander justice signifie 
réclamer son dû, son droit. Comparez légitimité, legalité, licéite.  
3. La fonction juridictionnelle (justice s’opposé en ce sens à 
législation et administration). Ex. rendre justice. V. Juridiction, 
contentieux, gracieux.  
4. Par extension, le service public de la justice (ex. Ministre de la 
Justice) ou l’ensemble des tribunaux et de l’organisation judiciare: 
action en justice. V. auxiliaire de justice.543  

 
 Verifica-se que, na língua francesa, justiça está relacionada com o que é 

idealmente justo, conforme a equidade e a racionalidade. Nesse sentido, é um 

sentimento, uma virtude, um ideal, um valor, um benefício, como a paz. Também, 

justiça pode relacionar-se ao que é positivamente justo, à legalidade, à garantia de 

direitos. Contudo, interessante observar que, em francês, bem como na língua 

portuguesa, a palavra justiça está relacionada à função jurisdicional, às funções do 

poder judiciário do Estado e mesmo à organização administrativa do poder judiciário. 

 Bom também verificar, no âmbito da Filosofia, o que se entende por justiça: 

 
JUSTIÇA (latim Justitia; inglês Justice; francês Justice; alemão 
Gerechtigkeit). Em geral, a ordem das relações humanas ou a 
conduta de quem se ajusta a essa ordem. Podem-se distinguir dois 
significados principais: 1º Justiça como conformidade da conduta a 
uma norma; 2º Justiça como eficiência de uma norma (ou de um 
sistema de normas), entendendo-se por eficiência de uma norma 
certa capacidade de possibilitar as relações entre os homens. No 
primeiro significado, esse conceito é empregado para julgar o 
comportamento humano ou a pessoa humana (esta última, com base 
em seu comportamento). No segundo significado, é empregado para 
julgar as normas que regulam o próprio comportamento. A 
problemática histórica dos dois conceitos, ainda que frequentemente 
interligada e confundida, é completamente diferente.  
   1º No primeiro significado, a Justiça é a conformidade de um 
comportamento (ou de uma pessoa em seu comportamento) a uma 
norma; no âmbito deste significado, a polêmica filosófica, jurídica e 
política versa apenas sobre a natureza da norma que é tomada em 
exame. Esta pode ser de fato a norma natural, a norma divina ou a 
norma positiva.  [...] 
   2º No segundo conceito, a Justiça não se refere ao comportamento 
ou à pessoa, mas à norma; expressa a eficiência da norma, sua 

                                                           
543 CORNU, Gérard. Vocabulaire Juridique. 8ème édition, 2ème tirage. Paris: Presses Universitaires de 
France–PUF, 2008.  
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capacidade de possibilitar as relações humanas. Neste caso, 
obviamente, o objeto do juízo é a própria norma, e desse ponto de 
vista as diferentes teorias da Justiça são os diferentes conceitos do 
fim  em relação ao qual se pretende medir a eficiência da norma 
como regra para o comportamento intersubjetivo. Platão foi o 
primeiro a insistir na Justiça como instrumento. [...].544 

 

Após falar sobre os dois significados de justiça, Nicola Abbagnano545 faz 

considerações sobre o aprofundamento orginal feito por John Rawls sobre o tema da 

justiça, o que será abordado em seguida.   

Pertinente também trazer o que Nicola Abbagnano disse sobre justiça 

atributiva, justiça comutativa e justiça distributiva: 

 
ATRIBUTIVA e RECOMPENSADORA, JUSTIÇA.546 Grócio 
distinguiu duas espécies de justiça que correspondem, 
respectivamente, ao direito imperfeito e ao direito perfeito. A justiça 
atributiva, que concerne ao direito imperfeito, consiste em dar a outra 
pessoa aquilo que ela não tem direito de pretender: portanto, atribui-
se alguma coisa que a pessoa antes não possuía. A justiça 
recompensadora concerne ao direito perfeito e consiste em dar ao 
outro o que este tem o direito de pretender, vale dizer, a devida 
recompensa (De jure belli ac pacis, I, 1, 8). 

 
 Agora, por justiça comutativa temos:  

 
COMUTATIVO547 1. Os escolásticos chamaram de comutativa, pela 
igualdade das coisas trocadas (commutationes), a espécie de justiça 
que Aristóteles chamava de “corretiva”: ao contrário da justiça 
distributiva, que dá a cada um segundo seus méritos, serve para 
equiparar as vantagens e as desvantagens em todas as relações de 
permuta entre os homens, tanto voluntárias quanto involuntárias 
(Ética a Nicômaco, Livro V, 4, 1131 b 25).   

 

 Por justiça distributiva Nicola Abbagnano diz: 

 
DISTRIBUTIVO548 1. Segundo Aristóteles, justiça distributiva é a que 
preside à divisão dos recursos e bens comuns, devendo essa divisão 
ser feita segundo a contribuição de cada um para produção desses 
bens (Ética a Nicômaco, Livro V, 4, 1131 b 25). Esse tipo de justiça 
é, portanto, semelhante a uma proporção geométrica de pelo menos 
quatro termos, na qual as recompensas dadas a duas pessoas 
estejam entre si como os méritos respectivos (ibid., Livro V, 3, 1131 a 
15).     

 

                                                           
544 ABBAGNANO, Nicola. Op. cit., 2007, p. 682 e 683. 
545 ABBAGNANO, Nicola. Op. cit., 2007, p. 685. 
546 Id., ibid., 2007, p. 107. 
547 Id., ibid., 2007, p. 194. 
548 Id., ibid., 2007, p. 342. 
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 Para ilustrar, segundo Aristóteles (Ética a Nicômaco, Livro V, 4, 1129 b 30) a 

justiça é a virtude completa, a virtude integral e perfeita. Integral porque compreende 

todas as outras e perfeita porque quem a possui pode utilizá-la não só em relação a 

si mesmo mas também em relação aos outros.549 Ainda segundo Aristóteles, a 

justiça seria a expressão da igualdade (Ética a Nicômaco, Livro V). 

Apesar de justiça ser um fim social, da mesma forma que a igualdade ou a 

liberdade ou a democracia ou o bem-estar, entretanto, há uma importante distinção 

entre o conceito de justiça e os outros citados, como observa Felix E. Oppenheim,550 

pois, igualdade, liberdade, democracia, bem-estar, dentre outros, são termos 

descritivos, que não obstante abstratos e teóricos, podem ser definidos de forma que 

as afirmações que se evidenciam são verificáveis, de um modo geral, pelo mero 

confronto com a evidência empírica. Por seu turno Justiça é um conceito normativo, 

representa juízos normativos e não afirmações descritivas. Percebe-se assim que 

Justiça não é uma coisa, não é propriamente um substantivo, é algo bem mais 

próximo de um adjetivo, de um juízo normativo.  

 Dessa forma, Oppenheim entende que “a melhor coisa é considerar a Justiça 

como noção ética fundamental e não determinada”.551 Tendo em vista que é 

precisamente pelo fato de o conceito de justiça ser normativo que os princípios de 

justiça devem ser expressos em termos descritivos. 

 Seguindo os ensinamentos de John Rawls, infere-se que o conceito de 

Justiça está estreitamente ligado não somente ao conceito de bem552 mas também 

ao conceito de direito, no sentido de direito legal e moral. Diz Rawls que as questões 

de justiça surgem quando são apresentadas reivindicações contrastantes sobre o 

planejamento de uma atividade e se admite previamente que cada um defenderá, 

enquanto isso lhe for possível, o que ele considera ser seu direito.553 

 A combinação dos conceitos de contrato social e de direitos dos cidadãos 

auxiliam a criar a estrutura de uma sociedade justa e a fundamentam. 

 

                                                           
549 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002, p. 105. 
550 In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Op. cit., 2000, p. 660-661. 
(Verbete: Justiça). 
551 Id., ibid., 2000, p. 661. (Verbete: Justiça). 
552 “Bem”, filosoficamente, dentre outros sentidos tem-se por: “1.Tudo o que possui um valor moral ou 
físico positivo, constituindo o objeto ou o fim da ação humana. [...] 4. Enquanto conceito normativo 
fundamental na ordem ética, o bem designa aquilo que é conforme ao ideal e às normas da moral.” 
In: JAPIASSU, Hilton. e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008, p. 28. 
553 RAWLS, John. Op. cit., 2008. 
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6.1 Justiça Distributiva e Justiça Reparadora  

 

 Baseando-se em Aristóteles, geralmente adota-se a distinção de justiça 

distributiva e de justiça reparadora, sendo a primeira a que se exterioriza na 

distribuição de honras, de bens materiais ou de qualquer outra coisa divisível entre 

os que participam da sociedade política. Argumenta-se que o objetivo de uma teoria 

da justiça distributiva é fornecer o instrumental mediante o qual possam ser 

avaliados os méritos e deméritos relativos de uma distribuição, efetuando esta 

avaliação de um ponto de vista ético ou moral.554 

 Por seu turno, a justiça reparadora está mais especificamente ligada a 

situações em que uma pessoa, ao receber uma ofensa de outra pessoa, pede a 

consequente reparação, podendo assim ser considerada uma subclassificação da 

Justiça distributiva, uma vez que por ela os benefícios e os encargos são 

representados por recompensas e punições. 

 Dividem-se as normas da justiça reparadora em normas de justiça 

compensativa e normas de justiça corretiva, verificando-se que as primeiras referem-

se a negócios privados e voluntários e têm como escopo reabilitar o equilíbrio 

abalado mediante compensação para com a parte ofendida, enquanto a segunda 

aplica uma punição ao culpado.  

 

6.2 Justiça Formal e Justiça Substancial 

 

 Conforme o princípio da justiça formal ou abstrata, ou princípio da legalidade, 

as ações legítimas são ações justas no sentido restrito de que elas se adequam a 

certo sistema preexistente de lei positiva. Assim, uma ação seria justa quando fosse 

exigida ou permitida pelas normas, e injusta, se proibida por tais normas. 

 Argumenta-se que a justiça formal exclui a arbitrariedade e exige a previsão 

não somente em decisões judiciais mas também no exercício da autoridade política: 

“Governo de leis e não de homens”. As próprias normas jurídicas podem ser justas 

ou injustas em sentido formal, tendo em vista que o único critério capaz de as 

distinguir é o de determinar se elas foram postas em vigor segundo normas de 

competência do sistema jurídico, como por exemplo, no que tange a normas 

                                                           
554 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola.; PASQUINO, Gianfranco. Op. cit., 2000, p. 662. 
(Verbete: Justiça).  
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constitucionais. Curioso observar que a justiça formal se aplica tanto às normas 

morais como às normas jurídicas.555  

 Quanto ao aspecto de as normas estarem postas para que se possa haver 

justiça, alguns filósofos, dentre eles, como um dos expoentes, Thomas Hobbes, 

usam o conceito de Justiça exclusivamente em sentido formal, quando não em 

sentido inteiramente jurídico, consequentemente, no denominado estado de 

natureza, em que não há leis, nada poderia ser injusto.556   

O princípio formal de que casos semelhantes devem ser tratados de forma 

semelhante e casos diferentes de forma diferente está compreendido no próprio 

conceito de norma. Portanto, para se chegar à enunciação de princípios substanciais 

da Justiça, é necessário especificar quais as semelhanças e quais as diferenças de 

características pessoais que deveriam ser tomadas como base de um tratamento 

semelhante ou diferenciado, inferindo-se disso o que se denomina de justiça 

substancial.  

 

6.3 Justiça e Contrato Social  

 

 Sabe-se que a ideia de contrato social busca, em termos bem genéricos, 

responder a questão relacionada ao poder do Estado em limitar a liberdade dos 

indivíduos. Como justificar que o Estado, por suas leis, poder de polícia e tributos, 

dentre outros instrumentos, venha a limitar a liberdade individual. Contudo, veio a se 

reconhecer que, sem uma autoridade soberana, não há segurança nem paz, para 

assegurar-lhes a vida. Portanto, a organização da sociedade com a criação de 

Estados, vivendo sob o domínio de normas legais, traz benefícios a todos. 

 Segundo John Rawls, deveríamos ver o contrato social como uma espécie de 

experimento teórico, uma forma que auxilia a refletir a função e utilidade do Estado, 

o que ele deve ao cidadão e o que o cidadão lhe deve,557 sendo uma espécie de 

contrato que os próprios cidadãos redigiriam, caso lhes fosse solicitado, para 

salvaguardar a liberdade, negativa, numa sociedade justa.  

                                                           
555 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Op cit., 2000, p. 663. (Verbete: 
Justiça). 
556 HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2. 
ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999, Capítulos XIII, XIV e XV. 
557 LAW, Stephen. Guia ilustrado Zahar: Filosofia. Op. cit., 2011, p. 165. 
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 Dois dogmas fundamentais do liberalismo são o princípio do dano558 e o 

Estado neutro. Segundo os liberais,559 a livre escolha do indivíduo é mais importante 

do que a natureza do que ele próprio escolhe. Portanto, no âmbito das ideias do 

Liberalismo, os indivíduos farão diferentes escolhas, poderão adotar diversos valores 

e perseguirão diferentes metas, implicando num pluralismo.  

 Em decorrência do pluralismo, o Estado atua como um árbitro neutro, entre 

diferentes modos de vida e sistemas de valor, sem privilegiar um sobre o outro. 

Dessa forma, em Estado liberal e pluralista, a economia será de livre mercado, ou 

seja, capitalista. O Libertarismo e a Social-democracia são reconhecidas como as 

duas principais correntes do Liberalismo.560 

 Nessa linha, verifica-se que, no Liberalismo, menor atenção é dada à 

desigualdade, sendo marcante a luta pela liberdade irrestrita do indivíduo em ação 

no mundo ‘privado’ do livre mercado. Buscam os libertaristas o Estado reduzido à 

sua função essencial de fornecer segurança interna, com a imposição, eficácia e 

efetividade da lei, e segurança externa, com as forças armadas. Essa concepção de 

Estado teria a vantagem de manter a tributação no mais baixo patamar possível, 

deixando aos cidadãos a máxima liberdade para gastar seus recursos como 

quiserem. Isso resulta na tendência de exacerbar as desigualdades, com efeitos 

prejudiciais crescentes para a liberdade dos mais pobres e menos favorecidos. 

 Verifica-se, por sua vez, que a combinação dos conceitos de contrato social e 

de direitos dos cidadãos auxiliam a criar a estrutura de uma sociedade justa e a 

fundamentam, crucial para a social-democracia. Dessa forma, a social-democracia 

rejeita o libertarismo, buscando a liberdade igual para todos, eliminando as 

desigualdades injustas. Assim, na concepção da social-democracia, o Estado deve 

intervir para assegurar oportunidades iguais e amenizar as desigualdades mais 

flagrantes do livre mercado, intervindo, geral e especialmente, nas áreas 

educacionais, de saúde, previdenciária, de assistência social, aumentando e 

buscando um nivelamento nas oportunidades de vida dos cidadãos. 

                                                           
558 O princípio do dano consiste em que uma pessoa deveria ser livre para fazer o que quisesse, 
contanto que não causasse dano a outra. 
559 Fala-se aqui do liberalismo (político) progressita e social-democrático, sendo que depois, dentro 
dessa linha, será contextualizado o liberalismo igualitário, onde, comumente, se entende que se situa 
o pensamento de John Rawls. 
560 LAW, Stephen. Op. cit., 2011, p. 164. 
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 Entende-se que a social-democracia é ainda uma variedade do Liberalismo 

político,561 pois os sociais-democratas aceitam que ocorram desigualdades. 

Contudo, o Estado social-democrata busca assegurar igualdade de oportunidades, 

não de resultados. Portanto, é mais caro o financiamento do Estado social-

democrata que o Estado minimalista do libertarismo, devendo, por conseguinte, os 

recursos para financiar o Estado social-democrata ser proveniente de uma tributação 

mais elevada para os mais abastados, a chamada tributação progressiva.  

 

6.4 Justiça e Leis de Natureza de Thomas Hobbes (1588-1679) 

 

 Thomas Hobbes (1588-1679)562 fala em leis de natureza, dizendo que são 

elas imutáveis e eternas, explicando, por analogia, que, da mesma forma que jamais 

poderá ocorrer que a guerra preserve a vida e a paz, a destrua, sendo, portanto, que 

as leis de natureza são sempre preservadas. Fala ele, portanto, sobre a 

imutabilidade e perenidade do que denomina leis de natureza, pois a injustiça, a 

ingratidão, a arrogância, o orgulho, a iniquidade, a parcialidade de julgamento e as 

demais afrontas às leis de natureza jamais podem ser consideradas legítimas.    

 Observa Hobbes que as leis de natureza obrigam sempre em consciência, 

mas, de fato, efetivamente, só são eficazes quando há segurança. Explica que 

essas leis obrigam in foro interno, quer dizer, impõem o desejo de que sejam 

cumpridas, contudo, in foro externo, ou seja, impondo um desejo de as pôr em 

prática, nem sempre obrigam. Ressalta que aquele que fosse modesto e tratável e 

cumprisse todas as suas promessas numa época e num lugar onde mais ninguém 

assim fizesse, tornar-se-ia presa fácil para os outros e, inevitavelmente, provocaria a 

sua própria ruína,563 contrariamente ao fundamento de todas as leis de natureza, 

que tendem para a preservação da natureza. Por sua vez, diz Hobbes, aquele que 

possuindo garantia suficiente de que os outros também observarão as mesmas leis, 

mesmo assim não as observa, não procura a paz, mas a guerra, e 

consequentemente a destruição da sua natureza pela violência.564    

                                                           
561 LAW, Stephen. Op. cit., 2011, p. 170. 
562 HOBBES, Thomas. Op. cit., 1999, p. 134.  
563 Verifica-se aqui a importância da terceira lei de natureza, posta por Thomas Hobbes, “de que os 
homens cumpram o pacto que celebrem”. 
564 HOBBES, Thomas. Op. cit., 1999, Capítulo XV, p. 134. 
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Entende-se por direito de natureza, segundo Hobbes,565 como a liberdade que 

cada homem possui de usar o seu próprio poder, da maneira que quiser, para a 

preservação da sua própria natureza, ou seja, de sua vida. Consequentemente, por 

ter essa liberdade, todo homem poderia fazer tudo aquilo que o seu próprio 

julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim. Já por 

liberdade, também conforme Hobbes, se entende como a ausência de impedimentos 

externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de 

fazer o que quer, mas não podem obstar a que use o poder que lhe resta, de acordo 

com o que seu julgamento e razão lhe ditarem.  

 Precisamente, quanto a uma lei de natureza (lex naturalis), explica Hobbes 

que é um preceito, ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o qual se 

proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir a sua vida ou privá-lo dos meios 

necessários para a preservar, ou omitir aquilo que pense melhor contribuir para a 

preservar. Diz também Hobbes que, frequentemente, costumam confundir jus e lex, 

o direito e a lei, mas que, entretanto, é necessário fazer a distinção, uma vez que o 

direito consiste na liberdade de fazer ou de omitir, ao passo que a lei determina ou 

obriga a uma dessas duas coisas. Desse modo, explica que a lei e o direito se 

distinguem tanto como a obrigação e a liberdade, as quais são incompatíveis 

quando se referem à mesma matéria.566  

 A lei de natureza fundamental ou primeira para Thomas Hobbes, que diz ser 

um preceito ou regra geral da razão: “que todo homem deve se esfoçar pela paz, na 

medida em que tenha esperança de a conseguir, e caso não a consiga pode 

procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra”. Portanto, “procurar a paz” 

consiste na lei chamada de primeira lei de natureza. 

 Já a segunda lei de natureza, conforme Hobbes, estabelece: “que um homem 

concorde, quando outros também o façam, e na medida em que tal considere 

necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar ao seu direito a 

todas as coisas, contentando-se, em relação aos outros homens, com a mesma 

liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo”. Observa que 

enquanto cada homem detivesse o direito de fazer tudo que queria, todos os 

                                                           
565 HOBBES, Thomas. Op. cit., 1999, Capítulo XIV, p. 115. 
566 Id., ibid., 1999, Capítulo XIV, p. 115. 
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homens se encontravam numa condição de guerra. Nesse contexto, T. Hobbes diz 

que a “transferência mútua de direitos é aquilo a que se chama contrato”.567 

 Referindo-se à terceira lei de natureza posta por Hobbes, de “que os homens 

cumpram os pactos que celebrarem”, diz que, sem esta lei os pactos celebrados 

seriam inócuos e não passariam de palavras vazias e assim ficaria valendo o direito 

de todos os homens a todas as coisas e todos permaneceriam na condição de 

guerra. Diz ainda que, nesta lei de natureza, encontra-se a fonte e a origem da 

justiça, uma vez que sem um pacto anterior não haveria a limitação e transferência 

de direito e, consequentemente, todos os homens teriam direito a todas as coisas e 

daí resultaria que nenhuma ação poderia ser considerada injusta. Por outro lado, 

depois de celebrado um pacto, rompê-lo seria injusto, sendo, portanto, a definição 

de injustiça o não-cumprimento de um pacto e, conforme seu pensamento, tudo o 

que não é injusto é justo.568   

 A fim de que o ‘justo’ e o ‘injusto’ possam ter lugar, segundo Hobbes,569 seria 

necessário alguma espécie de poder coercitivo, capaz de obrigar igualmente os 

homens ao cumprimento dos seus pactos, em face do terror de algum castigo que 

seja superior ao benefício que esperam tirar do rompimento do pacto e capaz de 

fortalecer aquela propriedade que os homens adquirem por contrato mútuo, como 

recompensa do direito universal a que renunciaram.   

Dentre outros filósofos, Thomas Hobbes usa o conceito de Justiça 

exclusivamente em sentido formal, quando não em sentido inteiramente jurídico, 

consequentemente, no estado de natureza, em que não há leis, nada poderia ser 

injusto. As noções de moralmente bom e de moralmente mau, de Justiça e injustiça 

não teriam lugar nesse conceito. Portanto, antes que os termos ‘justo’ e ‘injusto’ 

encontrassem nele um lugar, deve haver certo poder que obrigue os homens a 

obedecer de maneira uniforme as suas convenções pelo terror, alguma punição de 

maior importância do que os benefícios que poderia esperar-se da ruptura de seu 

compromisso.570  

 Por conseguinte, segundo Hobbes, agir de maneira justa é respeitar tudo o 

que as leis mandam, desde que elas tenham sido promulgadas por um soberano 

bastante forte, sendo ele capaz de fazê-las respeitar. Tratava, portanto, de vigência 

                                                           
567 HOBBES, Thomas. Op. cit., 1999, Capítulo XIV, p. 116 e 117. 
568 Id., ibid.,, 1999, Capítulo XV, p. 125. 
569 Id., ibid., 1999, Capítulo XV, p. 125. 
570 Id., ibid.,1999, Capítulos XIII, XIV e XV. 
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e eficácia, ressaltando a efetiva aplicação e observância às normas jurídicas 

resultantes de um pacto ou contrato celebrado. 

 Para concluir o pensamento de Thomas Hobbes sobre as leis de natureza, 

teceremos considerações sobre as seguintes, pois mais diretamente relacionadas ao 

nosso trabalho: 

(i) Décima primeira lei de natureza: “se a alguém for confiado servir de juiz 

entre dois homens, que trate a ambos equitativamente”;  

 (ii) Décima sétima lei de natureza: “ninguém pode ser um árbitro adequado 

em causa própria”; 

 (iii) Décima oitava lei de natureza: “que não seja juiz quem tem em si causa 

natural de parcialidade”. 

 Quanto à décima primeira lei de natureza, sinteticamente, diz que “se a 

alguém for confiado servir de juiz entre dois homens, que trate a ambos 

equitativamente”, pois, caso não seja assim, as controvérsias entre os homens só 

poderiam ser decididas por meio da guerra. Por conseguinte, segundo Thomas 

Hobbes, aquele que for parcial num julgamento estará efetivamente contribuindo 

para afastar os homens da busca e utilização de árbitros e juízes, agindo contra a lei 

fundamental, primeira de natureza, sendo causa de guerra.  

 Relativamente à décima sétima lei de natureza, consistente em que “ninguém 

pode ser um árbitro adequado em causa própria”, pois parte-se do pressuposto de 

que cada um há de fazer todas as coisas tendo em vista o seu próprio benefício. 

Tendo em vista que a equidade atribui a cada parte um benefício igual, a falta de 

árbitro adequado, imparcial, contraria a lei de natureza, levando à guerra, pois 

ninguém é seu próprio juiz. 

 A décima oitava lei de natureza posta por T. Hobbes diz “que não seja juiz 

quem tem em si causa natural de parcialidade”, pois, em nenhuma causa, alguém 

pode ser aceito como árbitro, se, aparentemente, para ele resultar de mais proveito 

honra ou prazer com a vitória de uma das partes do que com a da outra parte. 

  Contudo, para ser inteligível e acessível a todos, Thomas Hobbes571 diz que 

todas as leis de natureza podem ser sintetizadas no seguinte: “Faze aos outros o 

que gostarias que fizessem a ti”. Portanto, fazendo-se o juízo de ponderação, 

adotando-se as cautelas quanto à parcialidade, ao amor e à paixão, não haveria 

                                                           
571 HOBBES, Thomas. Op. cit., 1999, Capítulo XV, p. 134. 
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nenhuma das denominadas leis de natureza de Thomas Hobbes que não parecesse 

perfeitamente razoável.   

Entretanto, tratando-se das limitações do texto nomativo, em face da 

complexidade das situações concretas que as normas jurídicas visam a regular, para 

a efetiva realização da justiça, percebe-se a necessidade de normas flexíveis ou 

abertas com a possibilidade de se adaptarem à multiplicidade de situações 

concretas. Assim, os operadores do Direito e os membros da sociedade têm suas 

ações reguladas pelo senso de justiça, sendo que, a fim de concretizá-la, está-se 

sempre às voltas com a necessidade de interpretar, compreender e aplicar o 

conteúdo disciplinado pelo texto legal, quanto à situação apresentada diante de si. 

Sobre a insuficiência das normas escritas para a realização da justiça, vale examinar 

o que disse Montesquieu (1689-1755): 

 
Os seres particulares inteligentes podem ter leis que eles próprios 
fizeram, mas possuem também algumas que jamais fizeram. Antes 
de existirem seres inteligentes, eles eram possíveis; por isso, tinham 
relações possíveis e, como consequência, leis possíveis. Antes de as 
leis serem feitas, havia relações de justiça possíveis. Dizer que não 
existe nada justo ou injusto, a não ser o que é ordenado ou proibido 
pelas leis positivas, é o mesmo que dizer que antes da descrição de 
um círculo nem todos os raios (do círculo) eram iguais.572 

 

  Quanto à eficácia ou efetivo cumprimento e aplicação das normas 

jurídicas, bem como da justiça que emana da razão, também pertinente o que disse 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): 

 
[...] Sem dúvida, existe uma justiça universal que emana só da razão; 
mas essa justiça, para ser admitida entre nós, deve ser mútua. 
Falando em termos humanos, na falta de sanções naturais, as leis da 
justiça não são ineficazes entre os homens; elas simplesmente 
favorecem o bem de quem é mau e a ruina do justo quando o 
homem justo as observa em relação a todos e ninguém as observa 
em relação a ele.573 As convenções e leis são, portanto, necessárias 
para unir direitos e deveres e remeter a justiça a seu objetivo. [...]574  

 

  Decorrência de movimentos da filosofia moderna, o conceito de justiça foi 

revisto, pois, de um lado, descolou-se da ideia de uma desigualdade que afronta a 

                                                           
572 MONTESQUIEU. O espírito das leis. Livro I, capítulo 1. Tradução de Cristina Murachco. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 12. 
573 Verifica-se, mais uma vez, a importância do cumprimento, por todos, do pacto celebrado, a fim de 
que se possa obter ou realizar a justiça. 
574 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato social e outros escritos. Tradução Rolando Roque da 
Silva. São Paulo: Cultrix, 1988, p. 47.     
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moral, enquanto, de outro, houve a identificação irrestrita de justiça com a lei, com 

normas jurídicas.575 Assim, enquanto a moderna Filosofia do Direito perdia sua 

dimensão moral, cada vez mais forte ficou a dimensão jurídica, com base na 

identificação do justo com o estatuído nas normas jurídicas. Sendo assim, a 

Filosofia, desde seus primórdios, preocupou-se com a ideia de justiça política como 

padrão crítico do Direito e das formas de dominação. 

 Grandes filósofos, de Platão aos iluministas, também foram pensadores do 

Direito e do Estado, dando-se à perspectiva ética um papel primordial. Percebe-se 

que o discurso político foi, basicamente, conduzido por filósofos, caracterizando-se, 

de forma perceptível, como crítica ética da dominação. Contudo, essa tradição da 

ética filosófica do Direito e do Estado rompeu-se durante o século XIX, com o 

surgimento de duas influentes correntes filosóficas: o Utilitarismo e o Positivismo.  

 Verifica-se que o Utilitarismo parte do pressuposto de que os bens576 são 

limitados e de que seria impossível ocorrer a sua universalização. Portanto, para 

eles prevalece a máxima do maior bem para o maior número de pessoas.     

 Por sua vez, o Positivismo577 considera a possibilidade de um bem objetivo, 

entendendo o bem moral como relativo a cada ser humano ou grupo, de modo que, 

a fim de evitar conflitos, deve-se buscar objetivar o bem na norma jurídica, limitando-

se o justo e o injusto ao cumprimento ou descumprimento da lei, ou seja, da 

observância ou não da norma jurídica.578   

                                                           
575 CULLETON, Alfredo e BRAGATO, Fernanda Frizzo. Op. cit., 2015, p. 42. 
576 “Bem”, filosoficamente, dentre outros sentidos tem-se por:  “1.Tudo o que possui um valor moral ou 
físico positivo, constituindo o objeto ou o fim da ação humana. [...] 4. Enquanto conceito normativo 
fundamental na ordem ética, o bem designa aquilo que é conforme ao ideal e às normas da moral.” 
(In: JAPIASSU, Hilton. e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008, p. 28).  
577 Sobre o significado de positivismo, entende-se pertinente esclarecer: “1. Sistema filosófico 
formulado por Augusto Comte, tendo como núcleo sua teoria dos três estados, segundo a qual o 
espírito humano, ou seja, a sociedade, a cultura, passa por três etapas: a teológica, a metafísica e a 
positiva. As chamadas ciências positivas surgem apenas quando a humanidade atinge a terceira 
etapa, sua maioridade, rompendo com as anteriores. [...] A finalidade última do sistema é política: 
organizar a sociedade cientificamente com base nos princípios estabelecidos pelas ciências positivas.  
2. Em sentido mais amplo, um tanto vago, o termo ‘positivismo’ designa várias doutrinas filosóficas do 
séc. XIX, como as de Stuart Mill, Spencer, Mach e outros, que se caracterizaram pela valorização de 
um método empirista e quantitativo, pela defesa da experiência sensível como fonte principal do 
conhecimento, pela hostilidade em relação ao idealismo e pela consideração das ciências empírico-
formais como paradigmas de cientificidade e modelos para as demais ciências. Contemporaneamente 
muitas doutrinas filosóficas e científicas são consideradas ‘positivistas’ por possuírem algumas 
dessas características, tendo este termo adquirido uma conotação negativa nesta aplicação. 
3.Positivismo lógico: o mesmo que fisicalismo, ou seja, termo criado por Rudolf Carnap em sua obra 
Conceituação Fisicalista (1926) e que passou a designar a doutrina filosófica do Círculo de Viena, o 
empirismo lógico, positivismo lógico ou neopositivismo. [...]” (JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, 
Danilo. Op. cit., 2008, p. 222.   
578 CULLETON, Alfredo e BRAGATO, Fernanda Frizzo. Op. cit., 2015, p. 42-43. 
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 Nesse contexto, John Rawls (1921–2002) resgata para o debate jurídico uma 

discussão que parecia encerrada pelos utilitaristas e positivistas do século XIX e 

primeira metade do século XX, ou seja, o tema da natureza da justiça e, 

consequentemente dos valores. Dessa forma, J. Rawls propõe estabelecer quais 

princípios morais devem governar a estrutura básica de uma sociedade qualificada 

como justa. Para esse fim, J. Rawls elabora sua teoria da justiça como equidade, 

reforçando a primazia da justiça sobre o bem-estar e a legitimidade de discutir 

filosoficamente temas substantivos, mesmo quando ferramentas conceituais não são 

totalmente satisfatórias ou disponíveis. Formulando uma síntese do pensamento de 

J. Rawls, considerado expoente do progressista e social-democrático do liberalismo 

igualitário, entendemos pertinente a seguinte transcrição:       

 

Rawls compartilha com Aristóteles a tese da Justiça como a mais 
importante virtude social para o funcionamento eficiente da 
sociedade por impor limites à busca do autointeresse e regular as 
interações humanas, tornando possível a vida em sociedade. A teoria 
rawlsiana foca nas instituições e não nas posições pessoais ou 
comportamentos individuais. Sua concepção pública de Justiça tem 
como objetivo corrigir injustiças estruturais e não encontrar 
demandas individuais por retribuição ou reconhecimento de mérito. 
Nesse sentido, Rawls diferencia-se, no plano contemporâneo, tanto 
dos libertários – focados nas demandas individuais por direitos – 
quanto dos comunitaristas – que derivam a concepção de Justiça de 
dada doutrina do bem.579 
A justiça, para Rawls, resulta de um acordo entre pessoas livres e 
iguais, desejosas de proteger seus principais interesses, tanto como 
seres racionais autointeressados quanto como pessoas morais, 
movidas a agir por meio de imperativos morais. Em outras palavras, 
a Justiça seria o resultado de um acordo obtido sob condições 
específicas de equidade, reciprocidade, publicidade e imparcialidade; 
deriva de uma concepção normativa de pessoas como seres livres e 
iguais. Mesmo entendida como a primeira virtude das instituições 
sociais, a Justiça não é possível sem o concurso dessas 
circunstâncias. 
Para Rawls, a Justiça assenta-se em diferentes bases motivacionais. 
As pessoas teriam motivações diversas para serem justas e se 
comprometerem a viver em sociedades justas. As motivações seriam 
de três ordens: vantagem mútua, imparcialidade e reciprocidade. As 
sociedades não podem se desenvolver na ausência de esquema 
cooperativo de benefícios mútuos. Nesse sentido, a Justiça 
representaria um sacrifício racional e prudente de nossos bens em 
nome de um bem maior: mais segurança e estabilidade. Um segundo 
aspecto da justiça diz respeito à forma como uma sociedade é 

                                                           
579 Relembra-se que se entende por “bem”, filosoficamente, dentre outros sentidos por:  “1.Tudo o que 
possui um valor moral ou físico positivo, constituindo o objeto ou o fim da ação humana. [...] 4. 
Enquanto conceito normativo fundamental na ordem ética, o bem designa aquilo que é conforme ao 
ideal e às normas da moral.” (In: JAPIASSU, Hilton. e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008, p. 28. 
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organizada. Nesse sentido, ela só será bem-ordenada580 se observar 
as exigências de imparcialidade, segundo as quais se devem tratar 
casos iguais de forma igual e casos desiguais de forma diferente. 
Enquanto a primeira base motivacional refere-se às interações 
individuais e a segunda ao tratamento moral das pessoas como 
seres iguais em dignidade, a terceira base motivacional da Justiça 
enfoca o aspecto social da natureza humana. A reciprocidade é 
construída num sistema de regras e práticas que regulam as 
instituições sociais e criam coesão social, independentemente das 
decisões individuais. Assim, uma sociedade que totelara a 
escravidão pode ser mutuamente vantajosa (para alguns), mas exclui 

a reciprocidade.581  

 

Verifica-se, portanto, que retomando a teoria do contrato social, John Rawls 

propõe-se a responder de que modo podemos avaliar as instituições sociais e que a 

virtude das instituições sociais consiste, basicamente, no fato de serem justas. 

Assim, entende ele que uma sociedade bem ordenada compartilha de uma 

concepção pública de justiça que regula a estrutura básica dessa sociedade. Com 

base nesta preocupação, Rawls formulou a teoria da justiça como equidade, tendo 

por essência o que se entende por liberalismo igualitário.  

 Apesar de retomar a figura do contrato social como método, John Rawls não 

tem como objetivo fundamentar a obediência ao Estado, como ocorre na tradição do 

contratualismo clássico de Hobbes, Locke e Rousseau. Ligando-se a Immanuel 

Kant, ao construtivismo kantiano, a ideia do contrato é introduzida como recurso 

para fundamentar um processo de eleição de princípios de justiça, como princípio da 

liberdade, princípio da igualdade e ideal de fraternidade, relacionado ao princípio da 

diferença.582  

 

6.5 Justiça e Princípios de John Rawls (1921-2002) 

 

 Observou-se que, até os anos de 1950, a reflexão filosófica sobre os temas 

relacionados à justiça, ao Direito e ao Estado esteve fragmentada entre duas 

principais preocupações: de um lado, a política, com o estudo do desejável e, de 

                                                           
580 Entende-se “sociedade bem ordenada”, ou “sociedade bem organizada”, ou “well-ordered society”, 
como modelo do que é a sociedade democrática quando “os princípios de justiça nela operam e a 
unificam. Porém Rawls fez a crítica da feição não-realista e antiliberal de uma unidade desse tipo 
quando ela pressupõe que esses princípios de justiça devem derivar de uma doutrina que todos 
compartilham. (RAWLS, John. Justiça e Democracia. Tradução Irene A. Paternot; seleção, 
apresentação e glossário Catherine Audard. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 382). 
581 CULLETON, Alfredo e BRAGATO, Fernanda Frizzo. Op. cit., 2015, p. 45-47. 
582 RAWLS, John. Op. cit., 2008, p. 126-127. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contratualismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hobbes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Locke
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rousseau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kant
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outro, a economia, com o estudo do possível. Dessa forma, o primeiro tema, a 

política, abriu espaço para a análise de conceitos, enquanto o segundo tema, a 

economia, concentrou-se na capacidade do mercado de produzir resultados 

utilitários ou pelo menos práticos.583 Considerando esse contexto, a obra de John 

Rawls,584 intitulada Uma Teoria da Justiça, publicada em 1971, teve um profundo 

impacto, tornando-se central para a teoria política no século XX e também no atual 

século XXI.   

John Rawls, filósofo norte-americano,585 nasceu em 1921, em Baltimore, 

Estado de Maryland, e, mesmo após ter sofrido em 1995 o primeiro de vários 

derrames, continuou a trabalhar, vindo a falecer em 2002. Destaca-se dentre suas 

obras Uma Teoria da Justiça (A Theory of Justice - 1972),586 que evoca o conceito 

filosófico de contrato social e ataca a doutrina utilitarista587 de subjugar as 

necessidades individuais às mais prementes reivindicações do bem-comum, 

sustentando em princípios formulados que garantem as liberdades básicas.  

 Como decorrência do sucesso imediato588 de Uma Teoria da Justiça (A 

Theory of Justice - 1972), de John Rawls, no mundo anglófono, e a transformação 

                                                           
583 CULLETON, Alfredo e BRAGATO, Fernanda Frizzo. Op. cit., 2015, p. 44. 
584 Dentre as principais obras de John Rawls destacam-se: Uma Teoria da Justiça (A Theory of 
Justice, 1971); Liberalismo Político (Political Liberalism, 1993); O Direito dos Povos (The Law of 
Peoples: with "The Idea of Public Reason Revisited.", 1999); História da Filosofia Moral (Lectures on 
the History of Moral Philosophy, 2000); Justiça como Equidade: uma reformulação (Justice as 
Fairness: a restatement, 2001). 
585 PEARSALL, Judy and TRUMBLE, Bill. Op. cit., 1996. 
586 RAWLS, John. Op. cit., 2008. 
587 Utilitarismo (utilitarianism): Doutrina clássica, de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, segundo a 
qual uma ação é boa se as suas consequências aumentam a felicidade do maior número de pessoas. 
O objetivo de Rawls é mostrar que o utilitarismo é incompatível com os princípios da constituição dos 
Estados Unidos da América do Norte e que é preciso substituí-lo por uma doutrina como a sua, 
neocontratualista contemporânea. Ou seja, os valores democráticos consubstanciados na 
constituição norte-americana não se adequam ao utilitarismo, que é teoria política e ética que julga a 
moralidade das ações por suas consequências. O utilitarismo considera que a consequência mais 
desejável de qualquer ação é o maior bem possível para o maior número possível de pessoas, 
definindo o “bem” em termos de prazer e ausência de dor. (RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 382).  
588 A fim de contextualizar o pensamento de John Rawls, que, para concepção de uma sociedade 
justa, parte de uma realidade de relativa escassez de bens, ou seja, real conflito da existência de 
bens disponíveis e do desejo ilimitado daqueles que se vão apropriar desses bens, reconhecimento 
do fato de o pluralismo e de indivíduos dotados de racionalidade (racionalidade de meios e fins) e de 
razoabilidade (capacidade de que alguns caminhos não devem ser trilhados ou devem ser evitados), 
portanto, entende-se pertinente dizer que: “Certa vez, Hegel escreveu que na Filosofia – tal como a 
coruja que só alça vôo depois do entardecer – somente se elabora uma teoria após as coisas terem 
ocorrido. Foi bem esse o caso da contribuição de John Rawls, surgida em livro em 1971, A Theory of 
Justice [Uma Teoria da Justiça], resultante direto do sucesso da campanha pelos Direitos Civis nos 
Estados Unidos da América do Norte, que culminou com a promulgação do Voting Right Act de 1965, 
a lei que reconhecia direitos iguais aos afroamericanos de votarem; completava-se assim uma etapa 
importante da Civil Rights Bill, aprovada pelo Congresso norte-americano um ano antes, em 1964. 
Herdeiro da melhor tradição liberal, que principia com Locke, passando por Rousseau, Kant e Stuart 
Mills, Rawls debruçou-se sobre um dos mais espinhosos dilemas da sociedade democrática: como 



 

 244  

 

que causou na filosofia política, entende-se que foi a primeira tentativa vigorosa589 

desde Immanuel Kant, de produzir uma alternativa à ética utilitarista, tornando-se 

assim a pedra de toque para a filosofia política subsequente, especialmente na 

tradição anglo-americana, observando-se ainda que ele retoma as teorias do 

contrato social de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau.  

Sabe-se que o denominado Neocontratualismo590 Contemporâneo591 ainda 

tem ocupado lugar central no campo da filosofia política, partindo do pacto social, ou 

                                                                                                                                                                                     

conciliar direitos iguais numa sociedade desigual; como harmonizar as ambições materiais dos mais 
talentosos e destros com os anseios dos menos favorecidos em melhorar sua vida e sua posição na 
sociedade? Tratou-se de um alentado esforço intelectual para conciliar a meritocracia com a ideia de 
igualdade.  
A resposta que Rawls encontrou para resolver essas antinomias e posições conflitantes fez história. 
Nem a social-democracia europeia, velha de mais de século e meio, adotando sempre uma política 
social pragmática, havia encontrado uma solução teórico-jurídica para tal desafio. Habermas, o maior 
filosofo alemão do pós-guerra, considerou-o (a obra de Rawls – A Theory of Justice), um marco na 
história do pensamento, um turning point na teoria social moderna, abrindo caminho para a aceitação 
dos direitos das minorias e para a política da Affirmative Action (a ação positiva). Política de 
compensação social adotada em muitos estados da federação norte-americana desde então, que 
visa ampliar e facilitar as possibilidades de ascensão aos empregos públicos e aos assentos 
universitários por parte daquelas minorias étnicas que por eles haviam sido até então rejeitadas ou 
excluídas. Cumpre-se dessa forma a sua meta de maximize the welfare of society's worse-off member  
– de fazer com que a sociedade do bem-estar fosse maximizada em função dos que estão na pior 
situação (princípio do maximim) –, garantindo que a extensão dos direitos de cada um fosse o mais 
amplamente estendido, desde que compatível com a liberdade do outro.  
Difundindo-se universalmente, os ensinamentos da teoria de John Rawls terminaram por lançar as 
bases dos fundamentos ético-jurídicos do contemporâneo Estado de bem-estar social. 
Buscando a “sociedade justa”, de certo modo Rawls retoma, no quadro do liberalismo social de hoje, 
a discussão ocorrida nos tempos da Grécia Antiga, no século V a.C., registrada na "República", de 
Platão. Ocasião em que, por primeiro, debateu-se quais seriam os fundamentos de uma sociedade 
justa. Para o filósofo americano os seus dois pressupostos são: 1) igualdade de oportunidade, aberta 
a todos, em condições de plena eqüidade; e 2) os benefícios nela auferidos devem ser repassados 
preferencialmente aos membros menos privilegiados da sociedade, os worst-off, satisfazendo as 
expectativas deles, porque justiça social é, antes de tudo, amparar os desvalidos. Para conseguir-se 
isso é preciso, todavia, que uma dupla operação ocorra. Os better-off, os talentosos, os mais bem 
dotados (por nascimento, herança ou dom), devem aceitar, com benevolência, em ver diminuir sua 
participação material (em bens, salários, lucros e status social), minimizadas em favor de outros, dos 
desassistidos. Esses, por sua vez, podem assim ampliar seus horizontes e suas esperanças em dias 
melhores, maximizando suas expectativas. (EDUCATERRA. A Teoria da Justiça de John Rawls 
(1921-2002). Disponível em: <http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/2003/04/13/001.htm>. 
Acesso em: 24 jun. 2015. 
589 LAW, Stephen. Op. cit., 2011, p. 340. 
590 A fim de uma melhor contextualização, entende-se por “Neocontraltualismo” (inglês: Neo-
contractualism; francês: Néo-contractualisme; alemão: Neotraktualismus; italiano: 
Neocontrattualismo): 1. Teoria filosófico-política que extrai os princípios fundamentais da sociedade, 
das escolhas hipotéticas realizadas por hipotéticos sujeitos em circunstâncias hipotéticas (“posição 
originária” de Rawls, “estado de natureza”, de Nozick). O novo contratualismo distancia-se da tradição 
utilitarista que dominou historicamente o cenário cultural dos países de língua inglesa por mais de um 
século; reporta-se explicitamente à “conhecida teoria do contrato social, na forma encontrada [...] em 
Locke, Rousseau e Kant”, mesmo se diferenciando dela em muitos pontos, a começar do caráter 
totalmente hipotético ou teórico (e não histórico ou realístico) da “condição inicial” [...] Condição que 
Rawls, o maior expoente do Neocontratualismo atual, descreve como uma “assembleia” de seres 
racionais que fazem escolhas éticas em conformidade com os princípios de justiça, e Nozick, como 
um lugar de anarquia do qual não se sai por obra do consenso ou contrato recíproco e racionalmente 
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seja, das “regras de jogo” que hão de ser estabelecidas antes do seu início, 

procurando encontrar um fundamento para a obrigação política e para o 

cumprimento da lei. Contudo, entre os principais expoentes dessa corrente, 

destacam-se John Rawls, James M. Buchanan592 e Robert Nozick,593 que, 

                                                                                                                                                                                     

fundamentado, mas sim graças a uma misteriosa e imperscrutável “mão invisível” de smithiana 
memória. [...]” (ABBAGNANO, Nicola. Op. cit.,2007,  p. 825)..   
591 O objetivo de John Rawls, em seu contratualismo, foi de apresentar uma concepção de justiça que 
generalizasse e levasse a um plano superior de abstração à teoria conhecida do contrato social, nos 
moldes até então apresentados, por John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. 
(RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 375). 
592 Sobre breve biografia de James M. BUCHANAN (1919-2013), ressalta-se: “James Buchanan is the 
cofounder, along with Gordon Tullock, of PUBLIC CHOICE theory. Buchanan entered the University of 
Chicago’s graduate economics program as a “libertarian socialist.” After six weeks of taking FRANK 

KNIGHT’s course in price theory, recalls Buchanan, he had been converted into a zealous free 
marketer. 
Buchanan’s next big conversion came while reading an article in German by Swedish economist KNUT 

WICKSELL. The obscure 1896 article’s message was that only taxes and government spending that are 
unanimously approved can be justified. That way, argued Wicksell, taxes used to pay for programs 
would have to be taken from those who benefited from those programs. Wicksell’s idea contradicted 
the mainstream 1940s view that there need be no connection between what a taxpayer pays and what 
he receives in benefits. That is still the mainstream view. But Buchanan found it persuasive. He 
translated the essay into English and started thinking more along Wicksell’s lines. 
One of the products of his thinking was a book he coauthored with Gordon Tullock titled The Calculus 
of Consent. In it the authors showed that the unanimity requirement is unworkable in practice and 
considered modifications to the rule that they called “workable unanimity.” Their book, along with 
Anthony Downs’s, An Economic Theory of Democracy, helped start the field of public choice and is 
now considered a classic. Together, Buchanan and Tullock also started the academic journal Public 
Choice. 
Perhaps Buchanan’s most important contribution to economics is his distinction between two levels of 
public choice – the initial level at which a constitution is chosen, and the postconstitutional level. The 
first is like setting the rules of a game, and the second is like playing the game within the rules. 
Buchanan has proselytized his fellow economists to think more about the first level instead of acting as 
political players at the second level. To spread this way of thinking, Buchanan even started a new 
journal called Constitutional Economics. 
Buchanan also believes that because costs are subjective, much of welfare economics – cost-benefit 
analysis, and so on – is wrongheaded. He spelled out these views in detail in Cost and Choice, an 
uncommonly impassioned economics book. Yet Buchanan has not persuaded most of his economist 
colleagues on this issue. 
Buchanan was awarded the 1986 Nobel Prize in economics for “his development of the contractual 
and constitutional bases for the theory of economic and political decision making.” Buchanan was born 
in Murfreesboro, Tennessee, and has spent most of his academic life in Virginia, first at the University 
of Virginia, then at Virginia Polytechnic Institute and State University, and most recently at George 
Mason University. In 1969 Buchanan became the first director of the Center for the Study of Public 
Choice. He was president of the Southern Economic Association in 1963 and of the Western 
Economic Association in 1983 and 1984, and vice president of the American Economic Association in 
1971.” (LIBRARY OF ECONOMICS AND LIBERTY. James M. Buchanan (1919-2013). Disponível 
em: http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Buchanan.html. Acesso em em: 24 jun. 2015).   
593  A seguir, apontam-se aspectos característicos da teoria da justiça de Robert Nozick (1938-2002), 
que publicou a obra Anarquia, Estado e Utopia apenas três anos depois da publicação de Uma Teoria 
da Justiça (1971) de John Rawls: “Como Rawls, Nozick remete-se igualmente à ideia de estado de 
natureza, quer dizer, uma situação de conflito natural de todos contra todos na eventual falta de um 
contrato social que toma corpo no Estado, porém o considera mais do que um simples experimento 
mental em que se estabelecem as várias possibilidades racionais para a construção e a justificação 
da sociedade. Para ele, trata-se, ao contrário, de uma justificação para o Estado e não para a 
sociedade, assim respondendo à questão sobre o que justifica a existência do poder estatal e quanto 
de poder pode ser justificado. 

http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Knight.html
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Knight.html
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Wicksell.html
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Wicksell.html
http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv3.html
http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv3.html
http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv6.html
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Buchanan.html
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entretanto, não chegam a conclusões políticas idênticas. Destaca-se aqui, para os 

fins deste trabalho, John Rawls,594 que visa à maximização da igualdade.  

 John Rawls reporta-se também à economia e à teoria dos jogos; vincula ao 

princípio do maximin,595 ou seja, à regra que prescreve a maximização dos mínimos, 

                                                                                                                                                                                     

Tanto o pensamento de Nozick quanto o de Rawls situam-se no marco da tradição liberal. Todavia, 
dentro do próprio liberalism, podem-se distinguir diferentes versões e é essa diferença que separará 
os dois autores. Os pressupostos unificadores das diferentes correntes do liberalismo podem ser 
definidos como aqueles nos quais o Estado deve ser guiado por valores que refletem a pluralidade de 
concepções razoáveis sobre a vida boa, garantem a liberdade e a igualdade dos cidadãos e mantêm 
a justa distribuição de bens necessários para realizer a sua própria concepção de vida boa. Além 
disso, o liberalismo defende que os cidadãos não apenas podem mas devem tomar, por si mesmos, 
decisões sobre suas concepções de vida boa, agindo autonomamente dentro da esfera privada 
protegida por seus direitos. Porém, as versões do liberalismo diferem entre si em razão de um 
desacordo sobre a interpretação dos valores básicos, a respectiva importância da autonomia e sobre 
como esta deve ser exercida.  
  De um lado, o liberalismo clássico concebe a liberdade como o valor liberal clássico e a entende 
como a ausência de impedimentos externos à atividade dos indivíduos. A liberdade de alguém só 
pode ser limitada em nome da liberdade de outra pessoa, de modo que apenas os limites protetores 
das oportunidades de todos os outros indivíduos para realizar livremente seus atos podem justificar 
tal limite, sendo esse, precisamente, o papel do Estado. O libertarismo é uma versão atualizada do 
liberalismo clássico. A primeira versão do liberalismo foi, no entanto, alvo de contundentes críticas, 
quando, já no século XIX, passou-se a sustentar o fato de que o exercício da liberdade exige recursos 
econômicos adequados, acesso à saúde, educação, segurança e assim por diante. Igualdade, 
direitos e justiça distributiva devem ser garantidos para proteger não apenas a liberdade, mas as 
condições exigidas para o seu exercício. Apenas se os indivíduos forem aptos a ocupar uma posição 
capaz de lhes permitir as mesmas oportunidades de gozar as vantagens do pluralismo é que o seu 
direito de liberdade poderá ter algum significado. A versão do liberalismo da qual decorre essa crítica 
é chamada de igualitária por alguns, ou deontológica, por outros. A essa corrente, filiam-se autores 
como Bruce Ackerman, Ronald Dworkin, Thomas Nagel, Alan Gewirth e, finalmente, John Rawls.  
A essência da crítica de Nozick à versão igualitária, sobretudo em sua formulação no pensamento de 
John Rawls, reside no fato de que os aspectos distributivos de sua teoria da Justiça violam os direitos 
individuais de propriedade e de domínio sobre si mesmo. Na visão de Nozick, Rawls e todos os 
liberais igualitários falham em considerar seriamente os direitos do indivíduo, uma vez que este é 
forçado a enfrentar um sistema de tributação cogente, que equivale a usar os talentos de alguns 
indivíduos como meios para os fins daqueles outros que não os têm ou, pelo menos, não os têm na 
mesma medida. A formulação de Nozick será especificamente focada na ideia de que a Justiça deve 
estar comprometida tão-somente com o incremento do exercício da liberdade. 
A construção teórica de Nozick começa pelos limites até os quais se justificam o poder e a atuação do 
Estado. Nesse sentido, é justificado apenas um Estado mínimo e limitado a estreitas funções de 
proteger contra a força, o roubo, a fraude e de velar pelo cumprimento dos contratos. Qualquer figura 
estatal mais extensiva do que essa violaria os direitos das pessoas. Em clara opsição à necessidade 
de um controle sobre a distribuição de bens sociais. Nozick irá afirmar que o Estado não deve usar o 
seu poder coercitivo para forçar alguns cidadãos a ajudar os outros ou para proibir-lhes o exercício de 
quaisquer atividades sob a alegação de que o faz para o seu próprio bem.  
A posição libertária de Nozick tem importantes implicações para a concepção de Justiça. Para os 
críticos de Nozick, um Estado mais extenso é necessário, pois o Estado mínimo não dá conta de 
alcançar a justiça distributiva. […] Nozick restringe as possibilidades de realização da Justiça ao 
Estado mínimo, pois dá total primazia ao indivíduo sobre a comunidade.  […] Trata-se, portanto, de 
uma teoria que desconsidera os fatores determinantes da pobreza e das desigualdades sociais. Tais 
fatores – desde inaptidões físicas, etnia, nacionalidade – atingem a maioria das pessoas e são 
responsáveis por impedi-las de obter o que desejam. Trata-se, portanto, de uma teoria da Justiça (de 
R. Nozick) para proprietários, na qual o comprometimento do Estado com a promoção da distribuição 
dos bens não faria nenhum sentido.”  (CULLETON, Alfredo; e BRAGATO, Fernanda Frizzo. Op. cit., 
2015, p. 52-56 e p. 58).  
594 No Brasil há traduzida para o português a obra: Uma Teoria da Justiça (Coleção Justiça e 
Direito)., Tradução de Almiro Pisetta e Lenita Maria Rimoli Esteves, 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 
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que, neste caso, são os benefícios dos menos aquinhoados, tudo isso também 

relacionado ao que chama princípio da diferença.596     

 Extrai-se do pensamento de John Rawls que uma sociedade justa é aquela 

em que as pessoas racionais597 se disporiam a participar, se não estivessem 

predispostas por sua própria situação social. Na concepção dessa sociedade, Rawls 

pede que nos imaginemos numa denominada “posição orginal”598 hipotética, 

ignorantes de nossas circunstâncias na sociedade. Assim, racionalmente, 

escolheríamos uma sociedade que não favorecesse grupos ou indivíduos 

particulares e nossa primeira prioridade seria evitar que qualquer pessoa sofresse 

restrições indevidas de liberdade ou estivesse sujeita a extremos de pobreza. 

Portanto, percebe-se que a abordagem de John Rawls recai na tradicional 

teoria do contrato social, sendo conhecido como neocontratualista contemporâneo, 

que vê o controle das normas jurídicas como uma forma de contrato celebrado pelos 

indivíduos, pois possibilita usufruir de benefícios supeiores aos bens obtidos 

individualmente. Contudo, a teoria de John Rawls foi mais além, envolvendo a 

experiência na qual as pessoas são levadas a esquecer seu lugar na sociedade, ou 

são colocadas no que ele chamou de “posição orginal”, como já descrita, na qual o 

contrato social é elaborado. A partir de então, Rawls estabeleceu princípios de 

justiça em relação aos quais, segundo ele, todos os seres racionais deveriam 

concordar. 

 Assim, na denominada “posição original”, disse John Rawls que se deveria 

lançar um “véu de ignorância”599 sobre os fatos de nossas vidas, quem somos, onde 

                                                                                                                                                                                     
595 Maximin é abreviação de “maximum minimorum”.    
596 Difference principle: princípio da diferença é a segunda parte do segundo princípio de justiça que é 
descrito em Uma Teoria da Justiça, invocando o princípio do maximin ou a estratégia de se evitar, de 
se esquivar do risco. (RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 375).      
597 Pessoa racional: considera-se que uma pessoa racional tem um conjunto de preferências entre as 
opções que estão a seu dispor. Ela classifica essas opções de acordo com a sua efetividade em 
promover seus propósitos; a combinação do desinteresse mútuo e do véu da ignorância força cada 
pessoa a levar em consideração o bem dos outros. Porém, nos textos mais recentes, especialmente a 
partir de 1985, John Rawls esclarece que “um dos erros de Uma Teoria da Justiça foi o de ter 
considerado que a teoria da escolha racional fazia parte da teoria da justiça”. (RAWLS, John. Id., ibid., 
2000, p. 381).    
598 Original position: ‘posição original’ é um procedimento figurativo que permite representar os 
interesses de cada um de maneira tão equitativa que as decisões daí decorrentes serão elas próprias 
equitativas. Contudo, Rawls modificou o procedimento distinguindo duas categorias de interesses, o 
racional, por um lado, e o razoável, por outro, atribuindo prioridades ao segundo sobre o primeiro. 
(RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 380). 
599 Véu de ignorância (veil of ignorance) – visando preservar a equidade na escolha dos princípios e 
não fazer com que intervenham as contigências naturais e sociais ‘os parceiros ignoram certos tipos 
de fatos particulares [...]. Entretanto eles conhecem todos os fatos gerais que afetam a escolha dos 
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nascemos, o que realizamos etc. e, a partir de tal situação hipotética, perguntarmos 

que tipos de regras, de normas, seriam as melhores para as nossas vidas nessa 

sociedade e situação hipotéticas. Dessa forma, John Rawls argumenta e demonstra 

que apenas as normas acordadas racionalmente por todas as partes são as que 

genuinamente atendem à imparcialidade, não se levando em consideração, por 

exemplo, etnia, credo, classe ou status social, talento natural ou incapacidade. 

Inferindo-se, por conseguinte que, se não se sabe qual será o respectivo lugar na 

sociedade, o interesse racional força a escolher uma sociedade na qual todos são 

tratados de maneira justa. Fornece também, assim, Rawls um meio de testar as 

teorias de justiça com uma referência imparcial.  

Reconhece-se600 o aprofundamento orginal feito por John Rawls sobre o tema 

da justiça, esta como o primeiro dos requisitos das instituições sociais, assim como, 

na verdade, o é dos “sistemas de pensamento”. Em Uma Teoria da Justiça (A 

Theory of Justice - 1972),601 levam-se em conta não só as doutrinas tradicionais de 

justiça mas também a visão marxista de ‘justiça social’, ou seja, de uma distribuição 

igualitária dos bens por parte dos poderes públicos, identificando a justiça com a 

realização dos ‘princípios de justiça’, relativos à estrutura fundamental de uma 

“sociedade bem ordenada”,602 que seriam escolhidos e acordados por pessoas 

‘racionais, livres e iguais’, isto é, por indivíduos que se encontrassem numa situação 

kantiana603 de ‘autonomia’. Essa situação, John Rawls, por meio de ficção 

heurística,604 situa numa hipotética ‘posição originária’,605 caracterizada por um véu 

de ignorância, por parte de cada um dos indivíduos que a compõem, acerca ‘de seu 

                                                                                                                                                                                     

princípios de justiça’. Por isso, a barganha e as relações de força não podem intervir e a 
imparcialidade é constitutiva da justiça. (RAWLS, John. Id., ibid., 2000, p. 383).      
600 ABBAGNANO, Nicola. Op. cit., 2007, p. 685. 
601 RAWLS, John. Op. cit.,  2008. 
602 “Sociedade bem ordenada” ou “sociedade bem organizada” ou “well-ordered society” consiste no 
modelo do que é a sociedade democrática quando os princípios de justiça nela operam e a unificam. 
Porém Rawls fez a crítica da feição não realista e antiliberal de uma unidade desse tipo quando ela 
pressupõe que esses princípios de justiça devem derivar de uma doutrina que todos compartilham. 
(RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 382).  
603 Uma concepção kantiana do contrato social considera os parceiros como pessoas morais, livres e 
iguais, isto é, como tendo uma concepção do seu bem e a capacidade de compreender e aplicar uma 
concepção da justiça. (RAWLS, John. Id., ibid., 2000, p. 378). 
604 Heurístico, tem origem no grego heuriskein, significando encontrar: 1. Que se refere à descoberta 
e serve de ideia diretriz numa pesquisa, de enunciação das condições da descoberta científica. 2. [...]. 
(JAPIASSU, Hilton. e MARCONDES, Danilo. Op. cit., 2008, p. 131).   
605 Importante sempre relebrar o ideía de: original position: posição original é um procedimento 
figurativo que permite representar os interesses de cada um de maneira tão equitativa que as 
decisões daí decorrentes serão elas próprias equitativas. Contudo, Rawls modificou o procedimento 
distinguindo duas categorias de interesses, o racional, por um lado, e o razoável, por outro, atribuindo 
prioridades ao segundo sobre o primeiro. (RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 380).    
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lugar na sociedade, de sua posição de classe ou status social, do papel que o acaso 

lhes atribui na subdivisão dos dotes naturais, da sua inteligência, força etc.’     

A fim de garantir uma sociedade justa, infere-se que John Rawls sugere dois 

princípios: (i) o ‘princípio da liberdade’, pelo qual todos deveriam ter liberdade 

equivalente; e (ii) o ‘princípio da diferença’, pelo qual as mercadorias são distribuídas 

igualmente, a menos que a distribuição desigual favoreça os menos aquinhoados.606 

 John Rawls, como neocontratualista contemporâneo, pretende chegar à 

definição racional de um princípio universal de justiça, basicamente da justiça 

distributiva,607 entendida como equidade. Para isso parte do contrato social, de um 

grau de abstração bem mais alto do que o de Rousseau e de Kant.608 Mediante a 

ficção da “posição original”, isto é, o estado de natureza, quer compreender a 

condição hipotética pré-social em que os indivíduos livres e racionais podem 

escolher os princípios de justiça da futura sociedade política. Podem escolher de 

modo verdadeiramente “autônomo”, ser deveras legisladores universais, porque, na 

posição original, existe um “véu de ignorância”, não sobre problemas da sociedade e 

sobre valores morais mas sobre os próprios dotes naturais e sobre a própria posição 

social futura. Deseja-se fazer cessar a tensão entre vontade geral e interesses 

particulares; fazer ver que a justiça também é utilidade (não soma de utilidades 

individuais) e estabelecer o princípio do maximin,609 já que os homens, antes do 

salto para sociedade, querem a justiça, ou seja, maximizar as posições mínimas. É 

assim que são formulados os dois princípios de justiça: (i) “Cada indivíduo possui 

direito igual à mais ampla liberdade possível, compatível com a igual liberdade dos 

outros”; (ii) “As desigualdades sociais e econômicas hão de ser estruturadas de 

modo que sejam razoavelmente geradoras de vantagens para todos e ligadas a 

posições e cargos igualmente abertos a todos” 

                                                           
606 RAWLS, John. Id., ibid., 2008, p. 340.   
607 Falava-se em justiça distributiva, num contexto de um liberalismo igualitário e em contexto social-
democrático. 
608 Uma concepção kantiana de contrato social considera os parceiros como pessoas morais, livres e 
iguais, isto é, como tendo uma concepção do seu bem e a capacidade de compreender e aplicar uma 
concepção da justiça. (RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 378).     
609 Princípio do Maximin (Maximum minimorum) é a regra que prescreva a maximização dos mínimos, 
que neste caso são os benefícios dos menos aquinhoados.   
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 Portanto, segundo pensava John Rawls, em 1985, os princípios primeiros de 

justiça (first principles of justice), que, segundo ele, seriam os princípios610 que 

governam a ‘estrutura básica da sociedade’.611 consistiam nos seguintes: 

 
 1. Cada pessoa tem um mesmo direito a um sistema plenamente 
adequado de liberdades e de direitos básicos iguais para todos, 
compatíveis com um mesmo sistema para todos. 
 2. As desigualdades sociais e econômicas devem preencher duas 
condições: em primeiro lugar, devem estar ligadas a funções e 
posições abertas a todos em condições de igualdade justa (fair) de 
oportunidades e, em segundo lugar, devem proporcionar mais 
vantagens aos membros mais desfavorecidos da sociedade.612   

 

 Explica John Rawls que o primeiro princípio é mais importante que o segundo 

e que no âmbito do segundo princípio, o da “igualdade justa613 de oportunidades”614 

tem prioridade sobre o “princípio da diferença”,615 que consiste em proporcionar mais 

vantagens aos membros mais desfavorecidos, necessitados, da sociedade. Essa 

prioridade significa que, na aplicação de um princípio ou na verificação dele em 

casos-testes, convence-se de que efetivamente são princípios mais prioritários, mais 

relevantes e essenciais.  

 Buscou John Rawls,616 no primeiro princípio,617 um princípio distributivo que 

servisse para fundamentar instituições que assegurassem as liberdades básicas de 

igualdade, inclusive os justos valores das liberdades políticas, bem como a justa 

igualdade de oportunidades. Assim, infere-se que John Rawls, como primeiro 

princípio, buscava um princípio para nortear as desigualdades econômicas e sociais 

                                                           
610 De acordo com John Rawls são dois princípios básicos de justiça: “(a) Each person has the same 
indefeasible claim to a fully adquate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with 
the same scheme of liberties for all; and (b) Social and economic inequalities are to satisfy two 
conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair 
equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged 
members of society.” (RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. 3rd. printing. Cambridge, 
Massachussetts: Edited by Erin Kelly, 2003, p. 42 -43). 
611 “Estrutura básica da sociedade” (basic structure) – o objeto da teoria da justiça não é o exame das 
situações particulares, mas sim da estrutura, das instituições básicas da sociedade e do contexto por 
elas construído. (RAWLS, John. Op. cit., 2000 [Glossário], p. 377).   
612 Id., ibid., 2000 [Glossário], p. 381. 
613 Sociedade justa no sentido de fair. 
614 Fair equality of opportunity 
615 Difference principle: princípio da diferença é a segunda parte do segundo princípio de justiça que é 
descrito em Uma Teoria da Justiça, invocando o princípio do maximin ou a estratégia de se evitar, de 
se esquivar do risco. (RAWLS, John. Op. cit., 2000, p. 375).      
616 RAWLS, John. Op. cit., 2003, p. 43. 
617 “1. Cada pessoa tem um mesmo direito a um sistema plenamente adequado de liberdades e de 
direitos básicos iguais para todos, compatíveis com um mesmo sistema para todos.” (RAWLS, John. 
Op. cit., 2000 [Glossário], p. 381).  – “(a) Each person has the same indefeasible claim to a fully 
adquate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of 
liberties for all;” (RAWLS, John. RAWLS, John. Op. cit., 2003, p. 42 -43) 



 

 251  

 

nos regimes democráticos, como são conhecidos hoje, estando também Rawls 

interessado com as desigualdades advindas durante a vida dos cidadãos, 

verificando-se que, durante suas vidas, essas desigualdades618 poderm real e 

efetivamente surgir, possibilitando o entendimento de como determinadas 

instituições funcionam nesse contexto.     

 Coerente e fiel à tradição liberal e social-democrática, Rawls considera o 

princípio da liberdade anterior e superior ao princípio da igualdade. Também o 

princípio da igualdade de oportunidades é superior ao princípio da diferença. 

Especialmente por unir estas duas concepções sob a ideia da justiça, sua teoria 

pode ser designada como "liberalismo igualitário", incorporando tanto as 

contribuições do liberalismo clássico quanto dos ideais igualitários da esquerda 

social-democrata e progressista. 

 Tais princípios exercem o papel de critérios de julgamento sobre a justiça das 

instituições básicas da sociedade, que regulam a distribuição de direitos, deveres e 

demais bens sociais. Eles podem ser aplicados (em diferentes estágios) para o 

julgamento da constituição política, das leis ordinárias e das decisões dos tribunais.  

A fim de evitar injustiça, além dos princípios de justiça supramencionados, 

John Rawls prevê ainda a intervenção de outros dois critérios de inspiração 

solidarista. O primeiro é denominado princípio de reparação e consiste em reparar 

as desvantagens naturais ou sociais dos grupos menos favorecidos. O segundo 

critério é o chamado princípio de diferença e consiste em não desejar ou propiciar 

maiores vantagens para os mais favorecidos, a menos que sirva de benefício aos 

que vivem menos bem. Este último critério J. Rawls vincula ao princípio do maximim, 

acrônimo de “maximum minimorum”, vale dizer, à regra que prescreve a 

maximização dos ganhos mínimos, que, neste caso, são justamente os benefícios 

dos menos aquinhoados.    

 Seguindo os ensinamentos de J. Rawls, o que vem a tornar as instituições 

justas é o fato de não haver nenhuma distinção arbitrária feita entre pessoas na 

atribuição de seus direitos e deveres, de modo que as regras determinam um 

                                                           
618 John Rawls fala em ‘justiça do contexto social’ (background justice) – observando-se que “seria um 
erro chamar a atenção para as posições relativas instáveis dos indivíduos e exigir que cada mudança 
seja justa em si mesma, vista como uma transação isolada. É a organização da estrutura básica que 
deve ser julgada, e isso deve ser feito de um ponto de vista geral’ (RAWLS, John. Op. cit., 2000 
[Glossário], p. 378). Por sua vez, como ‘estrutura básica da sociedade’ entende-se “o objeto da teoria 
da justiça não é o exame das situações particulares, mas sim da estrutura, das instituições básicas da 
sociedade e do contexto por elas constituído.” (RAWLS, John. Id., ibid., 2000 [Glossário], p. 377).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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equilíbrio próprio entre reivindicações que concorrem para as vantagens da vida 

social.619 Dessa forma, uma solução para conceber a Justiça, conforme Rawls, é 

formada a partir de dois elementos, os princípios e os critérios. 

 Após apresentar a formulação final dos princípios de justiça para instituições, 

fornecendo-a de maneira completa, incluindo as anteriores, diz John Rawls que:  

 
À guisa de comentário, esses princípios e essas regras de prioridade 
estão, obviamente, incompletos. Deverão, decerto, sofrer 
modificações, mas não complicarei ainda mais a formulação dos 
princípios. Basta observar que, quando passamos para a teoria não-
ideal, a ordenação lexical dos dois princípios, e as avaliações que 
isso envolve, indicam regras de prioridade que parecem bastante 
razoáveis em muitos casos. Com diversos exemplos, tentei ilustrar 
como se podem usar essas regras e também demonstrar a 
plausibilidade delas. Assim, a ordenação dos princípios de justiça na 
teoria ideal ilumina e orienta a aplicação desses princípios às 
situações não-ideais. Essa ordenação identifica que limitações deve-
se resolver em primeiro lugar. Nos exemplos mais extremos e 
intrincados da teoria não-ideal, essas prioridades entre as normas 
sem dúvida falharão; e, de fato, talvez não consigamos encontrar 
uma solução satisfatória. Mas devemos tentar adiar ao máximo o dia 
do ajuste de contas e tentar organizar a sociedade de modo que ele 
nunca chegue.620 

 

John Rawls acredita ter conseguido vincular sua teoria deontológica e 

antiutilitarista da justiça, que antepõe o justo ao bem, aos princípios da Revolução 

Francesa, conforme se verifica da seguinte transcrição:  

 
[...], podemos associar as idéias tradicionais de liberdade, igualdade 
e fraternidade à interpretação democrática dos dois princípios de 
justiça da seguinte maneira: a liberdade corresponde ao primeiro 
princípio; a igualdade, à idéia de igualdade contida no primeiro 
princípio juntamente com a igualdade equitativa de oportunidades; e 
a fraternidade, ao princípio da diferença. Desse modo encontramos 
um lugar para a concepção de fraternidade na interpretação 
democrática dos dois princípios, e percebemos que essa concepção 
impõe uma exigência definida à estrutura fundamental da sociedade. 
Não devemos esquecer os outros aspectos da fraternidade, mas o 
princípio da diferença expressa seu significado fundamental do ponto 
de vista da justiça social.621  

 

Esses desenvolvimentos, observou Rawls, ratificam a substância de seu 

liberalismo igualitário.    

                                                           
619 CULLETON, Alfredo; e BRAGATO, Fernanda Frizzo. Op. cit., 2015, p. 47. 
620 RAWLS, John. Op. cit., 2008, p. 375-377. 
621 Id., ibid.,, 2008, p. 127. 
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 Observa-se, por fim, que John Rawls ajustou a sua teoria da justiça na 

direção de um liberalismo político atento ao desafio do pluralismo político, sempre na 

busca de solucionar a questão da existência e duração de uma sociedade estável e 

justa de cidadãos livres e iguais, que estivesse dividida e permeada por doutrinas 

religiosas, filosóficas e morais incompatíveis, ainda que fossem racionais. Nessa 

busca, Rawls afirma que a teoria da justiça como equidade é uma doutrina 

autônoma em relação a qualquer doutrina religiosa, filosófica e moral, pois, caso 

contrário, viria a perder a sua universalidade, mesmo que procure nessas doutrinas 

o denominado consenso por intersecção, o chamado overlapping consensus.622  

 

6.8 JUSTIÇA FISCAL - TRIBUTÁRIA  

 

  Tratando-se de justiça fiscal, verificamos em nossa realidade contemporânea 

a importância da tributação, inclusive para dar efetividade a direitos fundamentais, e 

como é complexa a realização da justiça fiscal:   

 

Os direitos não nascem em árvores623 é uma metáfora que tomou 
corpo nos estudos da dogmática constitucional e tributária para 
expressar que qualquer direito fundamental e política pública geram 
custos estatais. Em precisa síntese de Cassalta Nabais, os tributos 
passam a ser a face oculta dos direitos fundamentais e, ainda, das 
políticas públicas.624 

 

                                                           
622 Explica-se “consenso por justaposição” – overlapping consensus – “um consenso por justaposição 
existe numa sociedade quando a concepção política da justiça que governa as suas instituições 
básicas é aceita por cada uma das doutrinas abrangentes, sejam elas morais, filosóficas ou 
religiosas, que perduram nessa sociedade ao longo das gerações.” Esse consenso se distingue de 
um simples modus vivendi entre doutrinas opostas que seria mantido por puro oportunismo.” 
(RAWLS, John. Op. cit., 2000 [Glossário], p. 374-375). Por sua vez, entende-se por “doutrinas e 
concepções abrangentes” – comprehensive doctrines and conceptions, trata-se das doutrinas – 
filosóficas, morais e religiosas – pessoais, que englobam, de maneira mais ou menos sistemática e 
completa, os diversos aspectos da existência humana e, portanto, que ultrapassam as questões 
meramente políticas, considerando-as como um caso particular de uma concepção mais ampla. O 
próprio Rawls, com a ideia de uma concepção filosófica do “justo como equidade”, planejava ampliar 
a sua trajetória da justiça nesse sentido. Posteriormente, não só renunciou a esse projeto mas 
condenou-o como incompatível com o respeito ao “fato do pluralismo” e à diversidade das crenças 
numa sociedade democrática. (RAWLS, John. Op. cit., 2000 [Glossário], p. 376).  
623 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: Direitos não nascem em árvores. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
624 GIOTTI, Daniel. “Solidariedade, Moralidade e Eficiência como Critérios de Justiça Tributária” in 
FUX. Luiz; QUEIROZ. Luís Cesar Souza de; e ABRAHAM, Marcus. Tributação e Justiça Fiscal. 1ª ed. 
LMJ Mundo Jurídico, 2014, p. 138. 
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 Quanto a importância do princípio da legalidade no âmbito tributário, ao 

verdadeiro espaço da lei, pertinente ao contexto de realização de justiça fiscal ora 

em foco, agudo o pensamento de Eurico Marcos Diniz de Santi: 

 

A legalidade não está na lei. É um processo histórico que se constrói 
no eixo paradigmático do tempo. A legalidade inspira-se na lei, mas se 
realiza no ato de aplicação do direito. Há necessidade, pois, para 
apreender a ‘verdadeira’ legalidade, de se identificar a sedimentação 
dos critérios legais eleitos pelas autoridades competentes, na torrente 
histórica dos respectivos atos de concreção do direito. 
Daí a importância do que denominamos processo narrativo do direito: 
sem ele abandona-se a ‘prática’ da legalidade construída pela própria 
Administração Pública, para adular e atender a interesses mesquinhos 
que se escusam do jogo democrático.625 

 

  Ainda, interessante lembrar a importância dos valores para realização da 

justiça fiscal:  

O espaço de dignidade da legislação como fonte do Direito precisa ser 
registrado, mas a carga de valores incorporados em sistemas jurídicos 
como o brasileiro exige dos intérpretes reconhecer a importância de 
outras fontes sociais, como a jurisprudência, em sua função de 
atualizar leis feitas em um ambiente constitucional anterior, não 
informados pela pauta axiológica da Constituição de 1988. 
Os critérios de justiça tributária foram postos na Constituição, em 
princípios e regras, como a capacidade contributiva, a isonomia, a 
vedação ao confisco e múltiplas projeções, como neutralidade 
concorrencial da tributação e o dever de solidariedade.626 

 

  Percebe-se que no caso do Brasil, vários princípios para a realização da 

justiça fiscal estão expressos, claramente postos, alguns inclusive na Constituição 

Federal de 1988, outros se extraem de uma análise sistemática do sistema jurídico 

brasileiro.  

 Nesse contexto de realização de justiça fiscal, interessante analisar o que se 

denominou de mutação normativa ou jurídica, especialmente quanto às decisões 

judiciais, conforme explica Luís Cesar Souza de Queiroz: 

 

É o fenômeno representativo daquelas situações em que se perfaz 
uma transformação informal do sistema jurídico, pois sem que tenha 

                                                           
625 SANTI. Eurico Marcos Diniz de. Kafka: Alienação e Deformidades da Legalidade: exercício do 
controle social rumo à cidadania fiscal. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais-Fiscosoft, 
2014, p. 169-170.  
626 GIOTTI, Daniel. “Solidariedade, Moralidade e Eficiência como Critérios de Justiça Tributária” in 
FUX. Luiz; QUEIROZ. Luís Cesar Souza de; e ABRAHAM, Marcus. Tributação e Justiça Fiscal. 1ª ed. 
LMJ Mundo Jurídico, 2014, p. 135. 
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ocorrido qualquer mudança no texto jurídico (constitucional ou 
infraconstitucional), o qual mantém a mesma fórmula linguística, por 
força de transformações da realidade (físicas, ambientais, tecnológicas 
etc.) ou mesmo de valores sociais, morais, econômicos e culturais 
predominantes, constrói-se uma nova interpretação, que difere 
daquela que até então era tradicionalmente desenvolvida, em 
especial, pelo Poder Judiciário.627 

 

  Hugo de Brito machado, falando do abuso do poder de tributar e tecendo 

consideração sobre “tributo injusto” diz que:  

 

O abuso do poder de tributar revela-se de várias formas. Sem 
desconhecer as divergências que os escritores registram em seus 
compêndios a respeito do que seja um tributo injusto, podemos 
apontar algumas razões do sentimento de injustiça fiscal. Uma delas, 
talvez a mais generalizada, consiste na ausência ou má qualidade dos 
serviços públicos. Uma outra reside na instituição de de tributo que 
não leva em conta a capacidade contributiva dos contribuintes. E, seja 
como for, certo é que, por ser injusto, o tributo não é aceito, vale dizer, 
provoca resistência.628 

 

  Mais adiante, numa linha que aborda a moral tributária, acrescenta Hugo de 

Brito Machado que: 

 

E desse sentimento de injustiça da tributação resulta também o que 
podemos denominar de menor rigor da moral tributária, que se revela 
na ausência de censura aos que não cumprem seus deveres 
tributários.629 

 

  Verifica-se que a conceituação de justiça é sempre difícil, face as diversas 

perspectivas pelas quais pode ela ser analisada. A noção de justiça frequentemente 

tem considerável carga valorativa, sendo, portanto, um conceito muito abstrato. 

Nesse sentido, posiciona-se Tipke e Yamashita: 

 

Como a justiça é o conceito mais fundamental do Direito, ele também 
é o mais abstrato. Como conceito valorativo altamente 
indeterminado, ele é uma constante tentação para os amantes de 
pomposa retórica e de formas vazias de expressão. No debate 
político tributário, especialmente na época das eleições, a expressão 

                                                           
627 QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. “Controle de Constitucionalidade, Mutação Jurídica e Coisa 
Julgada Tributária – reflexos sobre a prescrição e decadência em matéria tributária.” in QUEIROZ, 
Luís Cesar Souza de. e OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Tributação Constitucional, Justiça 
Fiscal e Segurança Jurídica. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 12. 
628 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 42. 
629 Id., ibid., p. 43. 
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de efeito “justiça fiscal” é muito usada. Na ciência, contudo, deve 
haver afirmações o mais precisas possível.630 (2002, p. 19)  

 

  Infere-e que o conceito de justiça não é absoluto, pois varia de acordo com as 

crenças de cada um, com o contexto social em que se encontra, não podendo ser 

fixado especificadamente pela ciência, mas podendo-se establecer parâmetros ou 

balizamento.  

  Aristóteles entende justiça como uma virtude de distribuição e retificação, no 

qual ocorreria com embasamento na igualdade proporcional. Sendo assim, a 

proporcionalidade possui um papel central na concepção de justiça. Nesse 

diapasão, comenta Ferraz Junior: 

 

Na verdade, a proporcionalidade aponta para uma espécie de 
racionalização (ou, pelo menos, de certa razoabilidade de relações), 
cujo limite pode ser explicitado pela presença, às vezes simultânea, 
de emoções e razões nos modelos retributivos. Afinal, retribuição não 
deixa de ter, mesmo na busca da proporcionalidade dos termos em 
relação, uma conotação com vingança, desforra, o que confere à 
pena, por exemplo, uma permanente ambiguidade, donde a cautela 
em usar, como justa, a pena de morte ou, até, a renúncia a ela em 
termos de Justiça.(2009, p.231-232) 

 

  A revelação dos critérios da justiça fiscal, mesmo aqueles que não estão 

postos explicitamente, na verdade extraem-se dos princípios tributários do sistema 

jurídico brasileiro (v.g.: solidariedade, eficiência, capacidade contributiva, segurança 

jurídica etc), bem como dos princípios fiscais postos por Adam Smith e que aqui 

foram analisados detalhadamente, vendo-se inclusive que alguns deles estão 

positivados na Constituição Federal brasileira de 1988. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A combinação dos conceitos de contrato social e de direitos dos cidadãos 

auxilia a criar a estrutura de uma sociedade justa, crucial para a social-democracia e 

que fundamentam a formação de um Estado com perfil pluralista e social-

democrático como o Estado brasileiro. Dessa forma, a social-democracia busca a 

liberdade igual para todos, visando eliminar as desigualdades injustas. Assim, na 

concepção de social-democracia, o Estado deve intervir para assegurar 

                                                           
630 TIPKE, Klaus.; e YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. 
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 19. 



 

 257  

 

oportunidades iguais e amenizar as desigualdades mais flagrantes do livre mercado, 

intervindo geral e especialmente nas áreas educacionais, de saúde, previdenciária, 

de assistência social, almejando um nivelamento nas oportunidades de vida dos 

cidadãos. 

A social-democracia é vista como uma variedade do Liberalismo político,631 

pois os sociais-democratas aceitam que ocorram desigualdades; contudo, o Estado 

social-democrata busca assegurar igualdade de oportunidades, não de resultados. 

Consequentemente, verifica-se que é mais caro o financiamento do Estado social-

democrata que o do Estado minimalista do libertarismo, por conseguinte, os recursos 

para financiar o Estado social-democrata são provenientes de uma tributação mais 

elevada para os mais abastados, a chamada tributação progressiva. Nesse sentido 

explica Thomas Piketty que a tributação progressiva de certa forma exprime “um 

compromisso ideal entre justiça social e liberdade individual”, como concebido 

constitucionalmente o Estado brasileiro, que almeja também a redução das 

desigualdades sociais.632  

Importante que a tributação observe os princípios, sendo básicos aqueles 

postos por Adam Smith na obra A Riqueza das Nações (1776), a fim de que a 

incidência tributária não extrapole seus objetivos sociais, haja vista sua relevante 

função de redistribuir a riqueza de forma justa e igualitária, a fim de se contribuir com 

a concretização de um Estado de direito pluralista e social-democrático.633 

                                                           
631 LAW, Stephen. Guia ilustrado Zahar: Filosofia. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges; revisão 
técnica Danilo Marcondes, 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2011, p. 170. 
632 PIKETTY, Thomas. O Capital do Século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 492. 
633 Destacam-se, inicialmente, nesse contexto, os seguintes dispositivos da Constituição Federal 
brasileira de 1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: (...) II - a cidadania; (...) V - o pluralismo político. (...) Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”  
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015).  
O mesmo texto em inglês: “Article 1. The Federative Republic of Brazil, formed by the indissoluble 
union of the states and municipalities and of the Federal District, is a legal democratic state and is 
founded on:  (…) II - citizenship; (…)  V - political pluralism. (…)   Article 3. The fundamental 
objectives of the Federative Republic of Brazil are: I - to build a free, just and solidary society; II - to 
guarantee national development; III - to eradicate poverty and substandard living conditions and to 
reduce social and regional inequalities; IV - to promote the well-being of all, without prejudice as to 
origin, race, sex, colour, age and any other forms of discrimination.” (BRASIL. Constituição 1988. 
Constitution of the Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de 
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 Esta tese investigou se os princípios da tributação postos por Adam Smith, 

em 1776, em sua obra A Riqueza da Nações [The Wealth of Nations] continuam ou 

não válidos, se importante a sua observância pelos sistemas tributários atuais, e 

caso ainda sejam válidos, se o sistema tributário brasileiro os observa 

satisfatoriamente.  

Nesta investigação, verificou-se que Adam Smith colocou quatro grandes 

princípios, ou quatro máximas, que, segundo seu ponto de vista, levariam a um 

melhor exercício do poder de tributar, sendo a essência desses quatro grandes 

princípios, que permanecem sim, até hoje, a exercer influência nos sistemas 

tributários atuais, em todo o mundo, sendo tais axiomas634 os seguintes: (i)  as 

pessoas devem pagar tributos na proporção de sua renda e riqueza; (ii) os tributos 

devem ser certos e não arbitrários; (iii) os tributos devem ser cobrados da forma 

mais conveniente, prática e simples; e (iv)  os custos da imposição e arrecadação 

dos tributos devem ser mínimos. 

A esses princípios, inferindo-se da própria obra de Adam Smith, 

modernamente, é explicitado um quinto, pois da leitura do Livro IV: “Sistemas de 

Economia Política” e seus nove capítulos, bem como o próprio Livro V: “Da Receita 

do Soberano ou da República”, ambos os livros compõem a obra A Riqueza das 

Nações tratam com bastante clareza e profundidade sobre o comércio exterior e de 

seus efeitos econômicos e fiscais, daí inferiu-se, de plano, que há realmente um 

quinto princípio tributário ou axioma implícito nos ensinamentos de Adam Smith, ou 

seja, que os tributos têm que não só simples e práticos, mas também 

internacionalmente competitivos [taxes should be competitive internationally], pois 

numa economia globalizada e interdependente, é crucial um sistema tributário justo 

e que não gere distorções, para possibilitar, inclusive, a regular incidência da regra-

matriz de incidência tributária. 

                                                                                                                                                                                     

Queiroz Carvalho Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002). 
 
634 Apenas buscando certa precisão, tendo em vista que Adam Smith utilizou o termo axioma, por tal 
entende-se: “(lat. E grego axioma: valor) 1. Preposição evidente em si mesma e indemonstrável. 2. 
Pressuposto em um sistema, ocorrendo sempre como premissa ou como ponto de partida para a 
demonstração de algo. Na exposição de um sistema, especialmente na matemática, um axioma é 
uma proposição de partida, indemonstrável, mas que decidimos considerar como verdadeira porque 
parece evidente. Ex.: o todo é maior do que as partes; duas quantidades iguais a uma terceira são 
iguais entre si.” in JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia, 5. ed. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008, p. 23-24. 
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 Levando-se em consideração princípios que norteiam os sistemas tributários 

em todo o mundo, portanto, às vezes implícitos outras vezes explícitos no sistema 

tributário brasileiro, é que se conclui e entende que esses princípios tributários 

postos por Adam Smith são os balizadores, as diretrizes básicas, os princípios 

fundamentais pelos quais devam ser concebidos e avalados o sistema tributário e os 

tributos brasileiros, na busca da efetivação da justiça fiscal, que tais princípios 

viabilizam alcançar. 

 Esses axiomas ou princípios fundamentais da tributação deram ensejo aos 

princípios jurídicos aplicados hoje à tributação ou são seus substratos, pois são 

verdades básicas e iniciais que orientam o sistema tributário nacional, imprimindo-

lhe um “caráter de unidade relativa e servindo de fator de agregação. Portanto, 

esses princípios tributários postos por Adam Smith são proposições devem orientar 

as formulações jurídico-tributárias. 

  Nesta tese verificou-se também como esses princípios tributários postos por 

Adam Smith funcionam num Estado soberano, pluralista e social-democrático como 

o Brasil635, na busca da realização da justiça fiscal-tributária. 

 Na perspectiva dos princípios tributários de Adam Smith verificou-se que eles 

funcionam como verdadeiros postulados da tributação que, não só o Estado 

brasileiro, mas também os Estados da Sociedade Internacional não podem 

desprezar. 

                                                           
635 Foram destacados nesse contexto, os seguintes dispositivos da Constituição Federal brasileira de 
1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: (...) II - a cidadania; (...) V - o pluralismo político. (...) Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jun. 2015. O 
mesmo texto em inglês: “Article 1. The Federative Republic of Brazil, formed by the indissoluble union 
of the states and municipalities and of the Federal District, is a legal democratic state and is founded 
on:  (…) II - citizenship; (…)  V - political pluralism. (…)   Article 3. The fundamental objectives of the 
Federative Republic of Brazil are: I - to build a free, just and solidary society; II - to guarantee national 
development; III - to eradicate poverty and substandard living conditions and to reduce social and 
regional inequalities; IV - to promote the well-being of all, without prejudice as to origin, race, sex, 
colour, age and any other forms of discrimination.” BRASIL. Constituição (1988). Constitution of the 
Federative Republic of Brazil. Translated and revised by Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho 
Zimbres, Vanira Tavares de Souza – 3rd rev. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2002. 
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