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“O mais belo fruto da justiça é a paz da 
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RESUMO 

 

Um direito fundamental representa garantia constitucional de conquistas históricas 

da sociedade. No âmbito tributário, o princípio constitucional tributário atua como 

escudo protetor do contribuinte em face do amplo poder estatal, promove sua 

limitação e conformação e inibe arbitrariedades. Qualquer agressão prejudica a 

eficácia do sistema tributário e compromete a realização dos valores “justiça” e 

“segurança jurídica”, primordiais a toda relação jurídica. O objetivo é identificar as 

violações a direitos fundamentais do contribuinte contidas no âmbito 

infraconstitucional da legislação pertinente ao Imposto de Renda e analisar os 

reflexos no sistema tributário e na sociedade. A metodologia é analítica, qualitativa, 

explicativa e utiliza revisão de literatura e pesquisa jurisprudencial acerca da 

problemática. No Imposto de Renda, a capacidade contributiva realiza justiça fiscal e 

a sua violação compromete a concretização dos direitos fundamentais 

constitucionais. A sistemática tributária corrobora com o descumprimento dos 

preceitos constitucionais e resulta em “regressividade” tributária que, aliada à má 

aplicação dos recursos oriundos dos tributos em serviços públicos essenciais, 

conduz à acentuação da concentração de renda e deterioração das condições de 

vida da população mais pobre e dependente do Estado. São necessárias alterações 

nas legislações tributárias do Imposto de Renda, assim como a reestruturação do 

sistema tributário nacional para aumentar a proporção dos tributos diretos e reduzir a 

composição por tributos indiretos na carga tributária. 

Palavras-chave: Direitos fundamentais do contribuinte. Princípios constitucionais 

tributários. Violações no Imposto de Renda. “Regressividade” do sistema tributário 

nacional. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A fundamental right is constitutional guarantee of historical achievements of society. 

In the tax area, the tax constitutional principle acts as a protective shield on the 

taxpayer in the face of large state power, promotes its limitation and conformation 

and inhibits arbitrariness. Any aggression undermines the effectiveness of the tax 

system and jeopardizes the achievement of the values "justice" and "legal certainty", 

paramount to all juridical relationship. The goal is to identify the violations of 

fundamental rights contained in the taxpayer infra constitutional legislation to the 

Income Tax and analyze the reflections in the tax system and society. The 

methodology is analytical, qualitative, explanatory and uses literature review and 

case law research regarding the problem. In the income tax, the ability to contribute 

performs taxation and their violation undermines the achievement of the fundamental 

constitutional rights. Tax systematic corroborates the breach of constitutional 

principles and results in "regressive" tax which, together with the misapplication of 

resources from taxes on essential public services, leads to the accentuation of 

income concentration and deteriorating living conditions of the poor and dependent 

on the state. Changes are required in tax laws of Income Tax, as well as the 

restructuring of the tax system to increase the proportion of direct taxes and reduce 

the composition indirect taxes in tax burden. 

Keywords: Fundamental rights of the taxpayer. Tax constitutional principles. 

Violations in Income Taxes. “Regressivity” of the national tax system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os princípios constitucionais 

tributários, afirmando-os como direitos fundamentais do contribuinte, sendo deste 

modo reconhecida a sua importância e a impossibilidade de sofrerem restrições 

legais absolutas ou ainda que por meio de emendas constitucionais, vigorando então 

como cláusulas pétreas, limitando e conformando o poder de tributar do Estado e 

promovendo garantias ao cidadão no âmbito da relação jurídico-tributária com o ente 

estatal. 

Especificamente, espera-se identificar agressões aos direitos 

fundamentais do contribuinte no âmbito da legislação infraconstitucional pertinente 

ao Imposto de Renda e as implicações decorrentes dessas violações para a 

sociedade e para o sistema tributário nacional. 

Contextualmente, a garantia de direitos mínimos ao homem deve ser o 

objetivo último de cada sociedade e Estado de Direito. Tais direitos, denominados de 

direitos fundamentais, foram alcançados por meio de lutas históricas que 

culminaram no reconhecimento de que todos têm direito a um conjunto básico de 

garantias que possam assegurar uma existência fundada na liberdade e na 

dignidade humana. 

No primeiro capítulo será abordada a teoria geral acerca de direitos 

fundamentais estabelecendo sua delimitação conceitual, seus fundamentos 

(históricos e filosófico-jurídicos), suas características que os identificam, suas 

dimensões que demarcam sua evolução histórica e social, sua titularidade, suas 

fontes e suas limitações que possibilitam a sua concretização. 

No segundo capítulo será analisada a Constituição Federal de 1988 e 

como esta apresenta, de forma expressa, um rol não exaustivo de direitos 

fundamentais, e acrescenta que outros direitos dessa mesma natureza podem vir a 

serem reconhecidos por tratados internacionais ou decorrentes do regime e 

princípios adotados pela Carta Magna. Inferindo que os princípios constitucionais 

tributários, pela proteção que promovem ao contribuinte em frente do amplo poder 

estatal, devem ser tratados como garantias constitucionais. Neste capítulo serão 

abordados os princípios tributários mais destacados e como estes concretizam os 
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valores da “justiça” e da “segurança jurídica” que devem permear toda relação 

jurídica. 

No terceiro capítulo serão destacadas as violações aos direitos 

fundamentais do contribuinte que se mostram proeminentes no âmbito do Imposto 

de Renda, bem como as consequências dessas agressões para o contribuinte, para 

a sociedade e para o sistema tributário como um todo. 

Por fim, nas considerações finais serão apresentadas as principais 

críticas ao sistema tributário nacional e as diretrizes que podem ser observadas para 

a otimização dos princípios constitucionais tributários e a concretização dos direitos 

fundamentais do contribuinte.   
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CF/88: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL, 

FUNDAMENTOS, CARACTERÍSTICAS, DIMENSÕES, TITULARIDADE, FONTES 

E LIMITAÇÕES 

 

Os direitos fundamentais representam conquistas oriundas de entraves 

históricos que marcaram a humanidade e culminaram com a concretização da 

evolução do homem enquanto gênero. 

Não mais se discute a imprescindibilidade de tais direitos e que a busca 

de sua efetivação deve ser o objetivo mais alto e largo a ser alcançado por qualquer 

sociedade. 

Muito se procura uma maneira de promover a “sistematização” dos 

direitos fundamentais, e isto deve-se ao anseio de que estes possam ser aplicáveis 

em igual medida e por todo ordenamento jurídico a que se submeta qualquer ser 

humano. 

Justifica-se assim, a necessidade e o constante esforço para sua 

delimitação, fundamentação e caracterização, pois é a forma que se encontra para 

possibilitar seu reconhecimento, ampliação e proteção, visto que muito se tem a 

caminhar em direção a plena satisfação das necessidades mínimas do homem, 

independentemente de onde este se encontre. 

 

2.1 Delimitação conceitual de direito fundamental 

 

O conceito de direito fundamental reflete sua intrínseca relação com o 

constitucionalismo, principalmente quando este reflete sua concepção limitadora dos 

poderes do Estado, marcando a migração do Estado absolutista para o Estado de 

Direito. 

Para George Marmelstein, direitos fundamentais são: 

 
[...] normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa 
humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de 
determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua importância 
axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento. (2009, p. 20) 

 
Corroborando com esse entendimento de estreita relação entre direitos 

fundamentais e ordem jurídica constitucional, aduz João Trindade: 
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[...] poderíamos definir os direitos fundamentais como direitos considerados 
básicos para qualquer ser humano, independentemente de condições 
pessoais específicas. São direitos que compõem um núcleo intangível de 
direitos dos seres humanos submetidos a uma determinada ordem jurídica. 
(2010, p. 6). 
 

Partindo dessas sintéticas colaborações tem-se por necessário analisar 

alguns pormenores que contribuem para a caracterização e delimitação dos direitos 

fundamentais de modo a permitir sua identificação no texto constitucional, 

estabelecendo seus contornos, objetos, sujeitos e interpretação à luz do princípio da 

unidade da Constituição.  

 

2.2 Fundamentos históricos e filosófico-jurídicos 

 

As teorias do direito – em sua ampla maioria – reconhecem a 

plausibilidade de direitos mínimos do homem, divergindo apenas quanto a sua 

justificação. 

O Jusnaturalismo defende a natureza humana como cerne dos direitos 

fundamentais, revelando que sua existência se deu antes mesmo de qualquer 

positivação ou reconhecimento pelo Estado. 

O Positivismo argumenta que os direitos fundamentais são aqueles assim 

reconhecidos pela própria constituição em que se inserem, sejam de forma expressa 

ou implícita. 

Há ainda, aqueles que defendem que os direitos fundamentais seriam, em 

essência, aqueles conquistados – por meio de revoluções – pela humanidade ao 

longo de sua história. Esta é a posição do Realismo Jurídico. 

Historicamente, os direitos fundamentais surgem com os primórdios do 

constitucionalismo. Assim, se faz necessário estabelecer, inicialmente, os marcos 

deste para a melhor compreensão do contexto em que surgem tais direitos e sua 

evolução. 

 

2.2.1 Origens históricas do constitucionalismo 

 

Segundo a doutrina tradicional, a Magna Charta Libertatum (documento 

assinado pelo Rei da Inglaterra João Sem-Terra em 1215) marca o surgimento da 

limitação dos poderes estatais e, por conseguinte, do constitucionalismo. 
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No entanto, alguns autores, entre eles Carl Schmitt (1996, pp. 67 e 68), 

divergem de tal assertiva argumentando ademais que não se poderia considerar 

como constituição uma Carta que fora produzida por uma imposição dos barões 

feudais ao Rei - aproveitando-se da fragilidade do poder político do monarca, visto 

que o mesmo não possuía qualquer feudo, devido ao fato de não ser filho 

primogênito – e, por conta disso, destinava-se apenas à elite inglesa e não a todos 

os súditos, sendo reconhecida entretanto, como a primeira declaração formal de 

direitos, trazendo institutos presentes nas constituições modernas, tais como, o 

tribunal do Júri, o devido processo legal, a anterioridade tributária e o habeas 

corpus. 

Para essa corrente, o Bill of Rights – também produzido na Inglaterra (em 

1688, e vigente a partir de 1689), mas direcionado a garantir direitos a todos os 

súditos – seria verdadeiramente a primeira Constituição. 

As revoluções liberais marcam o início do constitucionalismo moderno, 

onde a Constituição passa a ser aclamada como a norma superior do ordenamento 

jurídico e o Estado tem seus poderes limitados pela instauração de um ordenamento 

jurídico que buscava frear a arbitrariedade com que os monarcas governavam. 

Essas revoluções ocorridas na Inglaterra, nos Estados Unidos da América 

e na França (dispostas cronologicamente), tinham de certo modo um objetivo 

comum, a derrocada do Estado Absoluto para a instauração do Estado de Direito. 

Na Inglaterra a Revolução Gloriosa inaugurou o regime parlamentar, 

tendo como marco o Bill of Rights, que significou para o Rei a perda do poder 

absoluto, restando para este apenas a Chefia do Estado, atribuindo ao Parlamento 

(mais precisamente ao Primeiro-Ministro) a Chefia de Governo. 

A Revolução Americana de 1776 (Guerra da Independência dos Estados 

Unidos) culmina com a produção da Constituição dos Estados Unidos da América 

(que data de 1787, quando na realidade é assinada pela última colônia). Tendo por 

mérito ser considerada a primeira constituição escrita, não trazia, de início, nenhuma 

declaração de direitos para os cidadãos. Tais garantias foram introduzidas 

paulatinamente por meio de emendas, dentre as quais se destaca a Quinta Emenda. 

Por ser a primeira constituição escrita (com essa denominação 

específica), a Constituição norte-americana, conforme doutrina positivista, plasmou a 

origem do constitucionalismo: 
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A origem formal do constitucionalismo está ligada às Constituições escritas 
e rígidas dos Estados Unidos da América, em 1787, após a Independência 
das 13 Colônias, e da França, em 1791, a partir da Revolução Francesa, 
apresentando dois traços marcantes: organização do Estado e limitação do 
poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais. 
(MORAES, 2014, p. 1). 
 

A última das revoluções liberais é reconhecida também como a mais 

importante. A Revolução Francesa de 1789 demarca a ruína do Regime Absolutista. 

Resulta dessa revolução a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

marco histórico pelo grau a que se elevou a defesa dos direitos e garantias 

individuais, promovendo sua extensão. 

O lema dessa revolução – Liberdade, Igualdade e Fraternidade – traz 

anseios que são reconhecidos como estandartes de cada uma das primordiais 

dimensões (ou gerações) dos direitos fundamentais.  

 

2.2.2 Fundamentos filosófico-jurídicos 

 

Os direitos fundamentais encontram suporte lógico em princípios jurídicos 

que se encontram presentes e intrinsecamente ligados entre si nas constituições que 

os enuncia. 

 

2.2.2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Segundo Hesse (1998, p. 225) os direitos fundamentais, em suma, 

objetivam criar e manter os pressupostos basilares de uma vida fundada na 

liberdade e na dignidade humana. 

De difícil conceituação, a dignidade humana desponta como base 

axiológica dos direitos fundamentais transmitindo a ideia de busca pelo 

reconhecimento e concretização de direitos básicos essenciais à toda universalidade 

de seres humanos. Tais direitos mínimos em algum momento se entrelaçam aos 

direitos fundamentais. Portanto, a maioria doutrinária brasileira admite a dignidade 

da pessoa humana como uma nascente ou tronco comum de onde derivam os 

direitos fundamentais. Dentre esses autores se encontram Ingo Sarlet (2011, p. 26), 

Paulo Bonavides (2004, p. 562) e Dirley da Cunha Jr. (2012, p. 632). 
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2.2.2.2 O Estado de Direito 

 

Conforme leciona José Afonso da Silva: “A concepção liberal do Estado 

de Direito servira de apoio aos direitos do homem, convertendo súditos em cidadãos 

livres” (2005, p. 113). 

O Estado de poderes limitados – em contraponto ao Estado absolutista, 

onde os poderes do soberano eram ilimitados – possui três características de acordo 

com sua concepção clássica: a submissão ao império da lei (submissão de todos, 

governantes e governados), a separação de poderes (de forma independente e 

harmônica) e o enunciado e garantia dos direitos fundamentais reconhecidos. 

Não há como desvincular a ideia de direitos fundamentais do plano do 

Estado de Direito. Segundo Pérez Luño (2002, p. 88), os direitos fundamentais, na 

medida em que se dirigem aos cidadãos, representam para o Estado uma limitação 

imposta aos seus poderes – dependentes que são estes da legitimação vinda da 

soberania popular. 

Resulta indissociável a ideia que, da mesma forma que inexiste direitos 

fundamentais em Estado Absoluto, também não há que se falar em Estado de 

Direito onde não se reconheçam direitos fundamentais. 

 

2.3 Características dos direitos fundamentais 

 

As concepções acerca da fundamentação dos direitos fundamentais 

influenciam suas características. Dentre as correntes predominantes, existem duas 

que são antagônicas, a jusnaturalista e fundamentação ética. 

A fundamentação jusnaturalista, defendida por Bobbio, argumenta no 

sentido de atribuir aos direitos humanos a classificação de direitos naturais, e como 

tais, justificados pelo Direito Natural. 

A fundamentação histórica encontra os direitos humanos como produto da 

racionalização e sistematização dos ordenamentos jurídicos, especialmente as 

ocorridas pelas revoluções liberais, caracterizando-os como construções históricas 

decorrentes do desenvolvimento científico. 

Robert Alexy adota uma terceira via, a fundamentação ética. Esta teoria 

argumenta no sentido de encontrar a justificação dos direitos humanos no conceito 
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de direitos morais. Para o referido autor um direito vale moralmente quando perante 

cada um, que aceita uma fundamentação racional, pode ser justificado. A existência 

dos direitos humanos consiste, portanto, em sua fundamentabilidade e em nada 

mais (2007, p. 95). 

Contudo, conforme leciona Noberto Bobbio: 

 
Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas 
jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e 
quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são 
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é modo 
mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados. (1992, p. 18) 
 

Atente-se ainda, para a distinção entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, conforme esclarece William Marques (2014, p. 32): 

 
A relação que se estabelece entre direitos humanos e direitos fundamentais 
se traduz na seguinte fórmula: estes são espécies, ao passo que aqueles se 
constituem em fundamento de validade (gênero). A doutrina majoritária 
consagra a distinção consoante a qual o termo “direitos fundamentais” se 
aplica para a categoria dos direitos do ser humano positivados na esfera do 
ordenamento constitucional de determinado Estado, ao passo que a 
expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de 
direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 
reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com dada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à 
validade universal, para todos os povos e dotada de historicidade, de tal 
sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional). Os 
direitos fundamentais (que abrangem os direitos humanos 
constitucionalizados) surgem e se desenvolvem a partir das Cartas 
Constitucionais nas quais foram reconhecidos e assegurados, carecedores 
de implementação pelos Poderes Constituídos dos Estados através de 
políticas públicas. 
 

Feitas essas considerações, resta analisar as características dos direitos 

fundamentais aceitas de forma mais ampla pela doutrina, embora cientes da sua não 

uniformidade perante todas as fundamentações aqui aduzidas. 

 

2.3.1 Historicidade 

 

A doutrina ilustra da melhor forma essa primária característica dos direitos 

fundamentais: 

 
O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, 
com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos 
interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização 
dos mesmos, das transformações técnicas, etc. Direitos que foram 
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declarados absolutos no final do século XVIII, como a propriedade sacre et 
inviolable, foram submetidos a radicais limitações nas declarações 
contemporâneas; direitos que as declarações do século XVII nem sequer 
mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados com grande 
ostentação nas recentes declarações. [...] O que prova que não existem 
direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época 
histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras 
épocas e em outras culturas. (BOBBIO, 1992, p. 19). 
 

Os direitos fundamentais tratam-se de uma construção histórica, o que 

para alguns autores representa o ponto de ruptura com o jusnaturalismo, 

rechaçando sua fundamentação puramente na essência do homem ou na natureza 

das coisas. 

Surgem em um determinado momento, evoluindo de acordo com as 

circunstâncias da sociedade em que se inserem. Mesmo que apresentem um 

denominador mínimo comum, os direitos fundamentais apresentam variabilidade na 

sua abrangência e determinação, de acordo com o período histórico e localização 

geográfica. 

Assim, o que se considera como direito fundamental para uma civilização 

em um certo período pode não o ser em um período subsequente. 

Embora se observe com maior facilidade a ampliação dos direitos 

fundamentais, em decorrência das conquistas sociais, podem ocorrer retrocessos 

em uma determinada sociedade, quando esta tem reduzida as garantias e direitos 

fundamentais por conta da imposição de determinados regimes de governo. 

 

2.3.2 Relatividade 

 

Compreendido o caráter histórico e evolutivo dos direitos fundamentais 

fica evidente que não se pode admiti-los mais como absolutos, seja por sua 

mutabilidade, seja também pela possibilidade de relativização quando confrontados 

entre si. 

Além do que, como defendem alguns autores, os direitos fundamentais 

podem vir a serem limitados, pois conforme aduz Paulo Gustavo Gonet Branco: “[...] 

até o elementar direito à vida tem limitação explícita no inciso XLVII, a, do art. 5º, em 

que se contempla a pena de morte em caso de guerra formalmente declarada” 

(2009, p. 275). 
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Contudo, saliente-se que as limitações aos direitos fundamentais são 

admissíveis apenas sob a égide dos ditames constitucionais, além do que não pode 

exceder o estritamente necessário. Para fins de aferição deve-se respeitar os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade (com suas subdivisões), conforme 

lição de Hesse: 

 
A limitação de direitos fundamentais deve, por conseguinte, ser adequada 
para produzir a proteção do bem jurídico, por cujo motivo ela é efetuada. Ela 
deve ser necessária para isso, o que não é o caso, quando um meio mais 
ameno bastaria. Ela deve, finalmente, ser proporcional em sentido estrito, 
isto é, guardar relação adequada com o peso e o significado do direito 
fundamental (1998, p. 256). 
 

Tal entendimento encontra guarida no Supremo Tribunal Federal, 

conforme trecho de julgado a seguir: 

 
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. (STF, MS 23452/RJ, Relator:  Min. CELSO DE 
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 
EMENT VOL-01990-01 PP-00086). 
 

Em suma, os direitos fundamentais serão relativizados em algum 

momento e em alguma medida para sua efetivação, seja pela regulamentação que 

se faça necessária, seja para resolução de conflitos entre si diante de casos 

concretos. 

 

2.3.3 Imprescritibilidade 

 

Embora trate-se de regra geral, não comporta efeitos absolutos, como por 

exemplo, no caso do direito de propriedade que pode ser afastado pelo instituto da 

usucapião. Porém entende-se que os direitos fundamentais são imprescritíveis, pois 
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não se pode impedir seu exercício apenas em decorrência de decurso de lapso 

temporal. Tampouco se perde o direito pelo fato de não o utilizar. 

Observe-se ainda que não se trata de uma denominação propriamente 

técnica, pois a bem da verdade, conforme preconiza a Teoria Geral do Direito, a 

perda de um direito é chamada de decadência, assim mais precisamente se 

caracterizariam os direitos fundamentais como impassíveis de decadência. 

 

2.3.4 Inalienabilidade 

 

Os direitos fundamentais não se apresentam como meramente subjetivos, 

pois possuem eficácia objetiva, sendo de interesse de toda coletividade a sua 

preservação, não sendo possível que se coloque à valoração econômica de 

mercado direitos que por sua natureza não podem ser doados, locados, leiloados ou 

vendidos. Assim, seria inegociável a venda de órgão humanos ou o aluguel crianças 

como mão-de-obra. 

Outra hipótese de regra geral que não é absoluta, e mais uma vez se tem 

por exemplo direto o direito à propriedade que possui livre negociação.  

 

2.3.5 Indisponibilidade 

 

Alguns autores preferem a denominação dessa característica como sendo 

“irrenunciabilidade” (PINHO, 2011, p. 97), pois não é possível ao titular de um direito 

fundamental dispor (ou renunciar) ao seu exercício devido também à presença da 

eficácia objetiva nos referidos direitos. 

Embora mais uma vez se vislumbrem exceções a essa característica, 

como exemplificam o direito à privacidade e o direito à intimidade – cada vez mais 

renunciados implícita ou explicitamente – deve-se ter por certo que o parâmetro que 

delimita tal disponibilidade deve ser a dignidade da pessoa humana e que tal 

renúncia não se pode dar de forma permanente, admitindo-se apenas em caráter 

temporário. 
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2.3.6 Indivisibilidade 

 

Fruto de lutas históricas, não se pode tratar os direitos fundamentais de 

outra forma que não como um conjunto. Não pode se admitir o cumprimento de 

apenas parte desses direitos ou a ofensa a um ou outro por considerá-lo de menor 

escala. 

Há autores que utilizam a expressão “universalidade” (PINHO, 2011, p. 

97) agregando ainda a ideia de que além de indivisíveis como conjunto, os direitos 

fundamentais não podem segregar titulares, determinando sua aplicação apenas a 

determinado grupo ou parcela da sociedade, pois destinam-se a todos os seres 

humanos, inadmitida qualquer exclusão. 

 

2.3.7 Eficácia vertical e horizontal 

 

Inicialmente, os direitos fundamentais surgiram como forma de resguardar 

os cidadãos diante dos arbítrios do poder estatal, por esse motivo se reconhecia a 

sua eficácia vertical, derivada da concepção da relação de superioridade do Estado 

(poder superior) ante o cidadão. 

Eis que no século XX, desenvolve-se na Alemanha a Teoria da eficácia 

direta e imediata, afirmando que os direitos fundamentais são aplicáveis nas 

relações entre cidadãos onde não se vislumbra qualquer hierarquia de poderes 

(eficácia horizontal). Assim, as normas constitucionais definidoras de direitos 

fundamentais teriam observância obrigatória não só pelo Estado, como também 

pelos cidadãos nas relações entre si. 

Essa teoria foi recepcionada pelo STF, como se observa no acórdão 

seguinte: 

 
EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO 
BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM 
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO 
DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 
RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem 
somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas 
igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição 
vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 
direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes 
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privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À 
AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-
constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a 
possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em 
especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da 
Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades 
e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela 
Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios 
constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus 
associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem 
jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos 
direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em 
sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos 
particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir 
ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja 
eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito 
de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. (RE 
201819, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-
2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-
00821). 
 

Contudo, observe-se que alguns autores criticam a teoria referida por 

afirmarem que poderia resultar na constitucionalização indireta dos institutos de 

Direito Privado e consideram inclusive que existe a tendência de reversão do 

posicionamento do STF. Entre tais autores encontram-se André Ramos Tavares 

(2010, p. 530) e na mesma linha de raciocínio seguem Dimitri Dimoulis e Leonardo 

Martins (2007, p. 57) e Daniel Sarmento (2012, pp. 37 e 38). 

 

2.4 Dimensões dos direitos fundamentais 

 

Observando os direitos fundamentais pelo prisma de uma de suas 

características, a historicidade, conforme lições de Noberto Bobbio, tem-se que: 

 
Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. (1992, p. 
5). 
 

Atento a tal contexto histórico, aduz Paulo Bonavides: 

 
Em rigor, o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político 
francês, exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos 
direitos fundamentais, profetizando até mesmo a sequência histórica de sua 
gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade. 
[...] Enfim, se nos deparam direitos da primeira, da segunda e da terceira 
gerações, a saber, direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, 
conforme tem sido largamente assinalado, com inteira propriedade, por 
abalizados juristas. (2004, pp. 562 e 563). 



25 

 

 

Observe-se que tal evolução ocorre em um processo gradual, cumulativo 

e qualitativo, onde os direitos fundamentais foram gerados de forma que uma 

geração não exclui a antecedente, mas a ela se soma, resultando na adoção do 

termo “dimensões” dos direitos fundamentais por parte da doutrina: 

 
Força é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem: o 
vocábulo “dimensão” substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo 
“geração”, caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, 
portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o 
que não é verdade. Ao contrário, os direitos da primeira geração, direitos 
individuais, os da segunda, direitos sociais, e os da terceira, direitos ao 
desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz e à fraternidade, permanecem 
eficazes, são infra-estruturais, formam a pirâmide cujo ápice é o direito à 
democracia; (BONAVIDES, 2004, pp. 571 e 572). 
 

Como se observa, os direitos fundamentais são frutos de conquistas, 

processos históricos que ocorrem ao longo dos séculos, de forma ininterrupta e 

constante. Assim, foram obtidos de modo que se pode classificá-los, distingui-los 

cronologicamente e de acordo com os valores a que se dirigiam. 

 

2.4.1 Primeira dimensão dos direitos fundamentais 

 

Inspirados pelas revoluções liberais, os direitos fundamentais de primeira 

dimensão – direitos de liberdade – foram institucionalizados em prol do cidadão, 

pelos anseios de inibir desmandos arbitrários dos governantes, limitando os 

poderes, até então absolutos do Estado. 

Tratam-se de direitos civis e políticos que se opõem ao Estado para 

garantir a liberdade abstrata do homem, tendo, portanto, este como seu titular e a 

subjetividade como seu traço mais característico. 

Na classificação de Jellinek (1912, p. 97) são direitos de status negativus, 

vez que representam uma proibição ao Estado para que este não interfira na 

autodeterminação do indivíduo. 

 

2.4.2 Segunda dimensão dos direitos fundamentais 

 
Oriundos das lutas das classes de trabalhadores que ocorreram após a 

Revolução Industrial, os direitos fundamentais de segunda dimensão – direitos de 
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igualdade – são os direitos sociais, culturais, econômicos, assim como direitos de 

coletividade. 

Surgem com o início da migração do Estado liberal para o Estado Social, 

em especial nas primeiras Constituições sociais-democratas (como a Constituição 

mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar em 1919, na Alemanha) e de forma 

dominante nas constituições pós-segunda guerra. 

São direitos que exigem prestação positiva do Estado em prol do 

indivíduo – sendo por isso, classificados como de status positivus, conforme Jellinek 

(1912, p. 98).  

Como tal obrigação de fazer, via de regra, envolve uma prestação 

material, o que muitas vezes se observa é um descompasso na relação 

necessidade-satisfação provocado ou pela inexistência dos meios, ou pela escassez 

dos recursos necessários para a efetivação desses direitos fundamentais. 

 

2.4.3 Terceira dimensão dos direitos fundamentais 

 

Em decorrência da revolução tecno-científica (terceira Revolução 

Industrial) que permitiu maior proximidade entre as nações, seja por avanços que se 

promoveram na comunicação ou nos meios de transportes, tornou-se evidente que 

não bastam apenas os direitos individuais ou de coletividade para assegurarem os 

direitos básicos de existência humana. Antes se faz imperioso reconhecer como 

valor concreto o humanismo, levando os direitos fundamentais de terceira dimensão 

a terem como seus titulares o próprio gênero humano em si. 

Reconhecidos também como direitos da fraternidade, elevam a 

preocupação em garantir não apenas o fundamental para a liberdade do indivíduo 

ou para sua igualdade na sociedade que vive, mas para garantir a própria existência 

do homem como espécie no mundo em que habita. 

Vasak (1977, p. 29) reconhece e identifica cinco direitos fundamentais 

como sendo de terceira dimensão: direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito 

ao meio ambiente, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade 

e direito à comunicação. 
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2.4.4 Quarta dimensão dos direitos fundamentais 

 

Em posição ainda não majoritária, Paulo Bonavides observa a existência 

de direitos fundamentais de quarta dimensão. 

Segundo leciona o autor: 

 
São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação 
e o direito ao pluralismo. 
[...] 
A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de 
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos 
avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças 
à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. (2004, p. 571). 
 

Tendo por mote a globalização política e a universalização dos direitos 

fundamentais, voltam-se a garantir a concretização de uma sociedade aberta e a 

institucionalização efetiva do Estado social. 

 

2.4.5 Quinta dimensão dos direitos fundamentais 

 

Paulo Bonavides defende, ainda que em posição doutrinária quase que 

isolada, a transladação do direito à paz para uma dimensão própria da qual seja o 

direito mais característico. 

O citado autor aduz que: 

 
Com efeito, em nosso tempo a alforria espiritual, moral e social dos povos, 
das civilizações e das culturas se abraça com a ideia de concórdia. 
Essa ideia cativa a alma contemporânea, porque traz, conforme é mister, do 
ponto de vista juspolítico, uma ética que tem a probabilidade de governar o 
futuro, nortear o comportamento da classe dirigente, legitimar-lhe os atos e 
relação de poder. (2008, p. 91). 
 

A paz restaria como corolário das fundamentações para governar-se a 

sociedade, fazer julgamento de crimes de guerra, condenar terroristas, além de 

preservar a inviolabilidade do pacto social, sendo considerada ainda, o anseio maior 

da história humana. 

 

2.5 Titularidade dos direitos fundamentais 

 

Apesar do seu traço característico de universalidade, os direitos 

fundamentais, na medida em que estão inseridos em determinado ordenamento 
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jurídico, pressupõem sua aplicabilidade adstrita aos que se encontram sob âmbito 

territorial de vigência do dispositivo normativo que os institucionalizou. 

Diante disso, convém esclarecer alguns pontos sobre as possibilidades de 

titularização dos direitos fundamentais e que medida estes se aplicam a cada um de 

seus titulares especificados. 

 

2.5.1 Pessoas naturais 

 

A Constituição Federal de 1988 declara: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade [...]. (BRASIL, 1988) (grifou-se). 
 

Tomando por base uma interpretação literal, poderia dizer-se que tais 

direitos fundamentais deveriam ser aplicados apenas aos brasileiros (natos ou 

naturalizados) e estrangeiros com residência no Brasil. 

Observe-se que seria pretencioso ou até mesmo inapropriado a Carta 

Magna brasileira estabelecer garantias e proteção a todos do gênero humano de 

forma universal, no entanto, a restrição ali contida não deve ser interpretada de 

forma absoluta. 

Conforme entendimento do STF, há direitos que apenas podem ser 

titularizados por brasileiros – direito à nacionalidade, por exemplo – e há também 

aqueles que podem ser titularizados por estrangeiros mesmo que apenas em 

trânsito pelo território nacional, como o direito à proteção ante prisão arbitrária1. 

Convém aduzir que o entendimento do Pretório Excelso vai além, pois em 

visão lata dos direitos fundamentais, entende-os aplicáveis – para estrangeiros que 

não residem no país – tendo como pressuposto apenas a incidência da Lei nacional 

sobre o indivíduo, conforme lição de João Trindade Cavalcante Filho: “Se a lei 

                                            
1 EMENTA: Ao estrangeiro, residente no exterior, também é assegurado o direito de impetrar 

mandado de segurança, como decorre da interpretação sistemática dos artigos 153, caput, da 
Emenda Constitucional de 1969 e do 5º., LIX da Constituição atual. Recurso extraordinário não 
conhecido. (RE 215267, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 24/04/2001, 
DJ 25-05-2001 PP-00019 EMENT VOL-02032-05 PP-00977 RTJ EMENT VOL-00177-002 PP-
00965) 
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brasileira o alcança para acusar, tem de alcançá-lo também para dar meios de 

defesa.” (2010, p. 15). 

A esse respeito temos o seguinte julgado: 

 
EMENTA: "HABEAS CORPUS" - SÚMULA 691/STF - INAPLICABILIDADE 
AO CASO - OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA 
A RESTRIÇÃO SUMULAR - ESTRANGEIRO NÃO DOMICILIADO NO 
BRASIL - IRRELEVÂNCIA - CONDIÇÃO JURÍDICA QUE NÃO O 
DESQUALIFICA COMO SUJEITO DE DIREITOS E TITULAR DE 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - PLENITUDE DE ACESSO, 
EM CONSEQÜÊNCIA, AOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS DE 
TUTELA DA LIBERDADE - NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO PODER 
PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O 
PRÓPRIO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA - A 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" COMO 
EXPRESSIVA LIMITAÇÃO À ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO 
(INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL) - O CONTEÚDO 
MATERIAL DA CLÁUSULA DE GARANTIA DO "DUE PROCESS" - 
INTERROGATÓRIO JUDICIAL - NATUREZA JURÍDICA - MEIO DE 
DEFESA DO ACUSADO - POSSIBILIDADE DE QUALQUER DOS 
LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS FORMULAR REPERGUNTAS 
AOS DEMAIS CO-RÉUS, NOTADAMENTE SE AS DEFESAS DE TAIS 
ACUSADOS SE MOSTRAREM COLIDENTES - PRERROGATIVA 
JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO POSTULADO 
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA [...] O SÚDITO ESTRANGEIRO, 
MESMO AQUELE SEM DOMICÍLIO NO BRASIL, TEM DIREITO A TODAS 
AS PRERROGATIVAS BÁSICAS QUE LHE ASSEGUREM A 
PRESERVAÇÃO DO "STATUS LIBERTATIS" E A OBSERVÂNCIA, PELO 
PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO "DUE 
PROCESS". - O súdito estrangeiro, mesmo o não domiciliado no Brasil, tem 
plena legitimidade para impetrar o remédio constitucional do "habeas 
corpus", em ordem a tornar efetivo, nas hipóteses de persecução penal, o 
direito subjetivo, de que também é titular, à observância e ao integral 
respeito, por parte do Estado, das prerrogativas que compõem e dão 
significado à cláusula do devido processo legal. - A condição jurídica de 
não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir 
domicílio em nosso país não legitimam a adoção, contra tal acusado, de 
qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Precedentes. - Impõe-se, 
ao Judiciário, o dever de assegurar, mesmo ao réu estrangeiro sem 
domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do postulado do devido 
processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla 
defesa, à garantia do contraditório, à igualdade entre as partes perante o 
juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante. [...] 
(HC 94016, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 16/09/2008, DJe-038 DIVULG 26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009 EMENT 
VOL-02350-02 PP-00266 RTJ VOL-00209-02 PP-00702) (grifou-se). 
 

Como se observa, os direitos fundamentais mesmo incluídos em um 

determinado ordenamento jurídico não deixam de atender ao seu caráter universal, 

embora, como resta elucidado, existam limitações que se fazem necessárias serem 

impostas para sua conformação e plausibilidade de efetivação. 
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2.5.2 Pessoas jurídicas 

 

Quanto às pessoas jurídicas – sejam de direito público ou privado – o 

entendimento majoritário (doutrinário e jurisprudencial) é de que podem titularizar 

direitos fundamentais, desde que estes sejam compatíveis com sua natureza. 

Existem posicionamentos divergentes como de Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins (2007, p. 63) que argumentam no sentido de apenas serem 

aplicáveis às pessoas jurídicas os direitos fundamentais assim explicitados na 

Constituição Federal, citando como exemplos os incisos XVII a XXI do artigo 5º da 

CF/882. 

Entretanto, percebe-se que uma aplicabilidade mais ampla dos direitos 

fundamentais é conquista que não admite mais interpretações estreitas, encontrando 

mesmo expressa previsão em textos constitucionais de outros países, como por 

exemplo, Alemanha3 e Portugal4. 

Assim, compreende-se que as pessoas jurídicas são capazes de serem 

titulares de alguns direitos fundamentais – como por exemplo, direito ao devido 

processo legal – mas são incapazes de serem assistidas por direitos incompatíveis 

como seu modo de existência, como exemplificam os direitos à integridade física e à 

liberdade de locomoção. 

 
2.6 Fontes dos direitos fundamentais 

 
Apesar dos traços característicos que identificam os direitos fundamentais 

é necessário distinguir onde encontrá-los. 

                                            
2 Art. 5. [...] XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (BRASIL, 1988). 

3 Art. 19, 3. Os direitos fundamentais também são válidos para as pessoas jurídicas sediadas no país, 
conquanto, pela sua essência, sejam aplicáveis às mesmas. (ALEMANHA, 1949). 

4 Art. 12º, 2. As pessoas colectivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com 
a sua natureza. (PORTUGAL, 1976). 
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Pelo seu enlace com o constitucionalismo a resposta mais óbvia remete à 

Constituição Federal de 1988, no entanto, esta própria faz referência a outros 

direitos ali não expressos, conforme parágrafo 2º de seu artigo 5º5. 

Assim, percebe-se o caráter numerus apertus do rol constitucional de 

direitos fundamentais, o que indica que há direitos fundamentais encontrados de 

forma implícita, como por exemplo o direito ao duplo grau de jurisdição (DIDIER JR; 

CUNHA, 2007 p. 20). 

Quanto aos direitos previstos em tratados internacionais, em especial os 

que versam sobre direitos humanos, a partir da Emenda Constitucional nº 45 de 

2004, passaram a ter status de emendas constitucionais, desde que sejam 

aprovados pelo mesmo rito procedimental destas, conforme prevê o § 3º do art. 5º 

da CF/886. 

Quanto aos tratados que não versem sobre direitos humanos, não serão 

submetidos ao trâmite de aprovação de emendas, possuindo status legal (força de 

lei ordinária). 

Por fim, caso peculiar ocorre com o Pacto de San José da Costa Rica 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos) que fora aprovado antes de 2004 e 

por conseguinte, não fora submetido ao procedimento de aprovação de emendas 

constitucionais, porém, por versar sobre direitos humanos o STF manifestou 

entendimento de que o mesmo não poderia ter força constitucional, mas também 

não poderia ter hierarquia compatível com lei ordinária, atribuindo-lhe um status 

supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima de leis ordinárias, com 

hierarquia suficiente para revogá-las7. 

                                            
5 Art. 5º, §2º, CF: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. (BRASIL, 1988). 

6 Art. 5º, §3º, CF 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. (BRASIL, 1988). 

7 PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da 
Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do 
depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos 
lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém 
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2.7 Limitações dos direitos fundamentais 

 

Em um primeiro momento, cumpre afirmar que as teorias que abordam as 

limitações aos direitos fundamentais dividem-se em teoria externa e teoria interna. 

A teoria interna afirma que o conteúdo de um direito apenas se define 

após o seu confronto com outros direitos. Assim, não haveria propriamente 

restrições a um determinado direito, mas sim a determinação de até onde este 

alcança. Esta teoria é adotada no Brasil por Eros Roberto Grau (2006, p. 132), 

sendo a que mais se aproxima da tese de Habermas (1997, p. 242).  

A teoria externa – tendo por adeptos, dentre outros, Gilmar Mendes 

(2009, p. 291) – defende que as restrições a um direito fundamental são 

provenientes de fatores externos ao seu próprio conceito geralmente aferidos diante 

de casos concretos. No momento, é a teoria que tende a ser adotada pelo STF. 

Compreende-se, então, que há a possibilidade de conformação dos 

direitos fundamentais de um modo geral, conforme lições de André Ramos Tavares 

(2010, p. 528): 

 
Assim, tem-se de considerar que os direitos humanos consagrados e 
assegurados: 1º) não podem servir de escudo protetivo para a prática de 
atividades ilícitas; 2º) não servem para respaldar irresponsabilidade civil; 3º) 
não podem anular os demais direitos igualmente consagrados pela 

                                                                                                                                       

acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de 
direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional 
com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 
1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 
do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-
LEI N° 911/69. EQUIPAÇÃO DO DEVEDOR-FIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO 
DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do 
devedor-fiduciante no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia viola o princípio da 
proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios 
postos à disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como 
medida extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade 
como proibição de excesso, em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica, 
equiparando o devedor-fiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e 
penais, criou uma figura atípica de depósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da 
expressão "depositário infiel" insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição e, dessa forma, 
desfigurando o instituto do depósito em sua conformação constitucional, o que perfaz a violação ao 
princípio da reserva legal proporcional. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. (RE 349703, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-
2009 EMENT VOL-02363-04 PP-00675) (grifou-se). 
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Constituição; 4º) não podem anular igual direito das demais pessoas, 
devendo ser aplicados harmonicamente no âmbito material. 
 

Em suma, as limitações que atingem os direitos fundamentais revelam-se 

ainda por meio do caráter de relatividade de tais direitos, expondo seu não 

absolutismo. Assim, não há direito fundamental que possa ser utilizado como 

máxima suprema ante qualquer outro, de forma que, mesmo um direito dito 

fundamental, deve se submeter a alguns limites e ser aplicado em observâncias às 

circunstâncias em que se materializa e à presença de outros valores constitucionais 

no caso concreto. 

 

2.7.1 Conflitos entre direitos 

 

Uma forma de limitação dos direitos fundamentais ocorre quando, diante 

de casos concretos, direitos distintos colidem (ou concorrem). Em tais situações, um 

direito deverá restringir a aplicação de outro, visto que não se poderia haver 

subsunção de direitos distintos e opostos, ao mesmo fato jurídico. 

Assim, pelo princípio hermenêutico da harmonização ou – como prefere 

André Ramos Tavares (2010, p. 528) – cedência recíproca, ocorre o sopesamento 

dos bens jurídicos envolvidos no caso concreto para determinar-se em que medida 

se realizarão ou sofrerão restrições. 

Observe-se que tal sopesamento apenas ocorre ante fatos concretos, 

pois não há fórmula pré-definida para a resolução de colisão de direitos, de forma 

que casos distintos envolvendo os mesmos direitos confrontantes poderão 

apresentar conclusões plenamente divergentes entre si. 

A título de exemplificação, mesmo o direito à vida, quando confrontado 

com direito à segurança do Estado, pode ser garantido ou absolutamente limitado, 

visto que a qualquer crime – mesmo os atentatórios ao Estado – veda-se a pena de 

morte (prevalecendo o direito à vida), no entanto, esta é admitida na hipótese de 

guerra declarada (prevalecendo o direito à segurança do Estado). 
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2.7.2 Liberdade de definição e reserva legal 

 

Há casos em que a própria Constituição deixa ao legislador ordinário a 

possibilidade de delimitar determinados direitos, de modo que consta na 

Constituição a garantia (ampla e irrestrita) ao direito fundamental, mas tal exercício 

se dará nos moldes definidos (e, portanto, limitados ou restritivos) a serem 

estabelecidos na legislação infraconstitucional. 

Corrobora com tal entendimento José Joaquim Gomes Canotilho (2007, p. 

788): 

 
Quando nos preceitos constitucionais se prevê expressamente a 
possibilidade de limitação dos direitos, liberdades e garantias, fala-se em 
direitos sujeitos a reserva de lei restritiva. Isso significa que a norma 
constitucional é simultaneamente: (1) uma norma de garantia, porque 
reconhece e garante um determinado âmbito de proteção ao direito 
fundamental; (2) uma norma de autorização de restrições, porque autoriza o 
legislador a estabelecer limites ao âmbito de proteção constitucionalmente 
garantido. 
 

A Constituição pode prever que essa liberdade de definição ou de 

conformação dos direitos fundamentais pode ser exercida de forma livre (por lei ou 

decreto por exemplo) ou ainda que apenas se realize por lei em sentido formal, 

estabelecendo o que se tem por reserva legal. 

Para ilustrar, o inciso XXX do artigo 5º da CF/88 apresenta um direito que 

poderá ser limitado pela liberdade de conformação: “é garantido o direito à herança;” 

(BRASIL, 1988). Note-se que em momento algum o dispositivo constitucional 

estabelece a forma de exercício do direito e tampouco indica a forma de sua 

regulamentação. 

Já para as hipóteses de reservas legais existe a subdivisão em simples e 

qualificada. A reserva legal simples traduz tão somente a exigência de lei para 

regulamentar determinado direito, como por exemplo, consta no inciso XXXII do 

artigo 5º da CF/88: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;” 

(BRASIL, 1988). 

A reserva de lei qualificada ocorre para os casos em que a Constituição 

prevê a exigência de lei específica para regulamentar o direito e já estabelece as 

restrições que serão regulamentadas pela norma, conforme pode ser observado no 

inciso XII do artigo 5º da CF/88: “é inviolável o sigilo da correspondência e das 
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comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 

último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 

fins de investigação criminal ou instrução processual penal;” (BRASIL, 1988). 

 

2.7.3 A teoria “dos limites dos limites” 

 

Diante de tantas possibilidades de limitações, restrições e conformações 

dos direitos fundamentais surge a preocupação com o esvaziamento de tais direitos, 

pois de nada vale sua garantia constitucionalizada se tantas forem as limitações que 

o tornem inaplicável aos fatos jurídicos. 

Assim, difunde-se na Alemanha a teoria “dos limites dos limites”, que se 

traduz na limitação que devem ser opostas aos limites dos direitos fundamentais. 

Por essa teoria impõe-se a observância de determinados requisitos 

limitadores das restrições de direitos, a saber: a preservação do núcleo essencial do 

direito, a utilização de restrições abstratas e genéricas e, por fim, o atendimento ao 

princípio da proporcionalidade. 

 

2.7.3.1 Proteção ao núcleo essencial 

 

O núcleo essencial caracteriza-se como o mínimo existencial de um 

direito, que deve ser intangível e resguardado em qualquer circunstância sob pena 

de macular de inconstitucionalidade a norma limitadora. 

Assim, um direito fundamental não poderá ser restrito de forma que figure 

impassível de ser exercido, também não se admitirá qualquer tentativa de extirpá-lo 

por qualquer outro meio, conforme expressamente prevê a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, ao tratar os direitos fundamentais 

como cláusulas pétreas8. 

 

 

 

                                            
8 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] 
IV - os direitos e garantias individuais. (BRASIL, 1988). 
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2.7.3.2 Restrição genérica e abstrata 

 

A teoria em comento não admite que a limitação imposta a um direito 

fundamental seja formulada de forma direcionada a determinadas pessoas ou 

casuística, pois tal formulação restaria discriminatória e ofensiva aos princípios da 

igualdade material e da segurança jurídica. 

As lições doutrinárias expressam ainda, que: 

 
[...] as leis individuais e concretas não contêm uma normatização dos 
pressupostos da limitação, expressa de forma previsível e calculável e, por 
isso, não garantem aos cidadãos nem a proteção da confiança nem 
alternativas de ação e racionalidade de atuação. (CANOTILHO, 2007, p. 
615). 
 

A lei restritiva deve ser, portanto, abstrata e genérica. 

 

2.7.3.3 O princípio da proporcionalidade 

 

Acerca do princípio da proporcionalidade, ilustra-se com o voto do 

Ministro Gilmar Mendes, proferido na ADIn n° 3.112: 

 
Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como 
proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um 
postulado de proteção (Schutzgebote). Utilizando-se da expressão de 
Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas 
uma proibição do excesso (Übermassverbote), mas também podem ser 
traduzidos como proibições de proteção deficiente ou imperativos de tutela 
(Untermassverbote). 
(...) levando-se em conta o dever de proteção e a proibição de uma 
proteção deficiente ou insuficiente (Untermassverbote), cumpriria ao 
legislador estatuir o sistema de proteção constitucional-penal adequado. 
Em muitos casos, a eleição da forma penal pode conter-se no âmbito 
daquilo que se costuma chamar de discrição legislativa, tendo em vista 
desenvolvimentos históricos, circunstâncias específicas ou opções ligadas a 
um certo experimentalismo institucional. A ordem constitucional confere ao 
legislador certas margens de ação, para decidir sobre quais medidas devem 
ser adotadas para a proteção penal eficiente dos bens jurídicos 
fundamentais. 
(...) a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela 
(Canaris) imprime ao princípio da proporcionalidade uma estrutura 
diferenciada. O ato não será adequado quando não proteja o direito 
fundamental de maneira ótima; não será necessário na hipótese de 
existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a realização do 
direito fundamental; e violará o subprincípio da proporcionalidade em 
sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo é inferior ao grau 
em que não se realiza o direito fundamental de proteção. (ADI 3112, 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 
02/05/2007, DJe-131 DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-10-2007 DJ 26-10-
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2007 PP-00028 EMENT VOL-02295-03 PP-00386 RTJ VOL-00206-02 PP-
00538) 

 

O princípio da proporcionalidade, segundo a teoria “dos limites dos 

limites”, deve servir de parâmetro para a averiguação da legitimidade das restrições 

impostas a um direito fundamental. Assim, deve-se procurar a existência de 

compatibilidade entre meio e fim almejado. 

Tal análise deve se realizar à luz dos três subprincípios que compõem o 

princípio da proporcionalidade, a saber: 1) subprincípio da adequação, 2) 

subprincípio da necessidade (ou exigibilidade) e 3) subprincípio da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

O subprincípio da adequação responde pela idoneidade do meio utilizado 

para se atingir o fim desejado, ou seja, se o meio será suficiente para atingir o fim. 

Assim, a restrição deverá ser suficiente para garantir que o objetivo de tal limitação 

seja atingido de forma plena. 

O subprincípio da exigibilidade ou necessidade remete à ideia de 

imprescindibilidade, ou seja, para atingir o objetivo visado deve ser observado se 

inexiste forma menos gravosa que a limitação a ser imposta. Também se faz 

perceber como subprincípio da proibição de excessos, garantindo-se que dentre as 

limitações (meios) possíveis, a escolhida seja a menos restritiva possível. 

O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito representa o 

equilíbrio quantitativo entre ato e consequência jurídica, servindo para verificar a 

contabilização de custos e vantagens a serem obtidas com as limitações impostas. 

Importa ressaltar que a proporcionalidade não aplica tão somente às 

restrições (forma negativa), mas também à proteção a ser dada pelo Estado, 

buscando garantir que seja a mais eficiente e ampla possível (forma positiva), 

conforme sinaliza Juarez Freitas (2009, pp. 56 e 57): “o princípio da 

proporcionalidade quer significar que o Estado não deve agir com demasia, 

tampouco de modo insuficiente na consecução de seus objetivos. Exageros, para 

mais (excessos) ou para menos (deficiência), configuram irretorquíveis violações ao 

princípio”. 
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3 PROTEÇÃO AO CONTRIBUINTE NA CF/88: SEGURANÇA JURÍDICA, JUSTIÇA 

E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Os direitos fundamentais – de forma ampla, porém não exaustiva – estão 

dispostos no art. 5º, da Carta Magna, que abarca direitos e garantias. 

Nas lições de Hugo de Brito Machado: 

 
São direitos aqueles cuja prestação consiste na obtenção de um bem, 
enquanto são garantias aquelas cuja prestação consiste na viabilização de 
meios para a efetivação de direitos. Assim, podemos dizer que são direitos 
fundamentais o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à educação, o 
direito à saúde, entre outros. E podemos dizer que são garantias 
fundamentais o direito à jurisdição, ao devido processo legal e à ampla 
defesa, entre outros. (2009, p. 34) (grifos do autor). 
 

Assim, para além dos direitos e garantias gerais, o contribuinte tem como 

meios de defesa frente ao Estado, dispositivos constitucionais que versam sobre 

direito tributário e são responsáveis lhe dar maior guarida na relação jurídico-

tributária. 

A proteção ao contribuinte é estabelecida pela Constituição Federal 

através dos seus princípios e regras imunizantes, que revelam vedações, 

conformidades e limitações ao poder de tributar conferido ao Estado. 

O objetivo aqui, além de refrear a insaciável sede estatal por angariar 

recursos, é permitir ao contribuinte a preservação de dois valores essenciais para 

qualquer relação estabelecida em um Estado de Direito, que seriam a segurança e a 

justiça. 

Esses valores permitem a superação do autoritarismo estatal, revelando o 

princípio da autoridade em conciliação com o princípio da liberdade, pois “só é 

autoridade quem age de acordo com a lei [...] e é o respeito à lei que garante a 

liberdade, indispensável ao cidadão, tanto quanto a autoridade é indispensável ao 

Estado.” (MACHADO, 2009, p. 4). 

A segurança jurídica é responsável pela manutenção da ordem nas 

relações jurídicas, garantindo estabilidade nas relações sociais e a manutenção de 

alguns pilares do Estado de Direito, tais como, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito 

e o direito adquirido, que deverão ser preservados contra decisões arbitrárias e 

meramente volitivas, infundadas em razões jurídicas. 
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Atrelam-se à segurança jurídica de maneira mais contundente, em 

matéria tributária, os princípios da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade, 

sendo detalhados adiante. 

Justiça apresenta delimitação conceitual quase que impossível de ser 

realizada. Contudo, é inegável que se revela na busca pela igualdade, mesmo que 

esta represente tão somente uma forma de concretização daquela. 

Assim, dentre os princípios tributários constitucionais que mais se 

aproximam do valor “justiça”, destacam-se os princípios da isonomia e da 

capacidade contributiva, ora abordados. 

 

3.1 Princípio da legalidade tributária 

 

Segundo Hugo de Brito Machado, “no Brasil, como, em geral, nos países 

que consagram a divisão dos Poderes do Estado, o princípio da legalidade constitui 

o mais importante limite aos governantes na atividade de tributação” (2010, p. 39). 

O princípio da legalidade tributária está previsto no inciso I, do art. 150 da 

Constituição Federal de 19889. 

A esse princípio podem ser atribuídos dois significados distintos, mas 

não excludentes. Um, entendendo-se como a necessidade pura e simples do 

estabelecimento de regras objetivas fixadas em lei para que haja a cobrança do 

tributo. E outro, considerando que a lei deva ser produzida pelo Poder Legislativo 

e que este representa legitimamente o povo, que a cobrança seja previamente 

consentida pelos cidadãos. 

Visto tratar-se de princípio multissecular, identifica-se na sua origem a 

predominância do sentido de consentimento. Segundo Victor Uckmar (1976, pp. 9-

20), na Inglaterra, em 1096, podia-se vislumbrar na forma de consentimento 

individual, evoluindo aos poucos para um conceito de consentimento coletivo, 

encontrando, porém, sua primeira previsão na Magna Charta Libertatum, do Rei 

João Sem Terra, em 1215, que entre seus objetivos trazia a máxima “no taxation 

without representation”. 

                                            
9 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, 1988). 
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Ainda que não esteja presente o sentimento de legitimidade na 

representação política e que não prevaleça na sociedade a ideia do sacrifício 

coletivo e de autotributação, o princípio da legalidade aduz segurança jurídica para 

a relação jurídico-tributária entre Poder Estatal e contribuinte, na medida em que 

estabelece a necessidade dessa relação ser prévia e objetivamente 

regulamentada em instrumento normativo específico, denominado lei. 

A lei a que se refere o dispositivo constitucional deve ser entendida 

como lei em sentido restrito, ou seja, simultaneamente lei em sentido formal (ato 

produzido pelo poder competente para o exercício da função legislativa e 

observando-se o correto procedimento para tanto) e em sentido material (que seria 

a norma jurídica em si, dotada de abstratividade e generalidade, excluindo-se atos 

meramente administrativos). 

Conforme salienta a doutrina:  

 
O princípio da legalidade tributária, para ser uma garantia efetiva dos 
direitos fundamentais do contribuinte, exige que a palavra lei, em seu 
enunciado, seja entendida em seu sentido restrito, e que se considere 
nele implícita a exigência de tipicidade. (MACHADO, 2009, p. 45) (grifos 
do autor). 
 

 A tipicidade, apontada pela doutrina como um princípio (TORRES, 

2004, p. 193), deve ser entendida como um desdobramento do princípio da 

legalidade, prescrevendo segurança jurídica para os enunciados legais, que 

deverão apresentar os tributos como verdadeiros tipos legais, abstraindo-se de 

vaguezas e indefinições. 

Assim, a legalidade restrita apresenta, ainda, a necessidade de a lei 

estabelecer claramente todos os requisitos necessários para a efetiva cobrança do 

tributo por ela criado, a saber:  

 
(a) a descrição do fato tributável; (b) definição da base de cálculo e da 
alíquota, ou outro critério a ser utilizado para o estabelecimento do valor 
do tributo; (c) o critério para identificação do sujeito passivo da obrigação 
tributária; (d) o sujeito ativo da relação tributária, se for diverso da pessoa 
jurídica da qual a lei seja expressão de vontade. 
[...] 
Deve prever, portanto, a hipótese de incidência e o consequente 
mandamento. A descrição do fato temporal e da correspondente 
prestação, com todos os seus elementos essenciais, e ainda a sanção, 
para o caso de não prestação. (MACHADO, 2010, p. 38) (grifos do autor). 
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Observe-se que não se inclui na supracitada relação o prazo para 

pagamento do tributo. Isso deve-se ao fato que todos os elementos anteriores 

estão elencados no art. 97, do Código Tributário Nacional, como privativos de 

normatização legal, entretanto o referido dispositivo é silente em relação ao prazo. 

Além disso, atente-se para a previsão do art. 160, também do CTN: 

“Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o 

vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o 

sujeito passivo notificado do lançamento.” (BRASIL, 1966). 

A expressão “legislação tributária”, ao invés de lei, reflete a escolha do 

legislador ordinário pelo sentido amplo de normatividade, abarcando a própria lei e 

outras normas infralegais. 

Admitida tal interpretação, alguns autores – entre eles Hugo de Brito 

Machado (2004, pp. 33 e 34) e Eduardo Sabbag (2014, p. 65) – se posicionam no 

sentido de que, pela relevância e caráter de completude que a fixação de prazo 

apresenta em relação ao tributo em si, deveria ser regulamentado apenas em lei 

em sentido restrito. Argumentam ainda que não há cabimento a exigência de 

legalidade para a formatação dos elementos que estruturam o tributo e a dispensa 

da mesma no momento crucial onde o contribuinte tem seu patrimônio constrito 

(SABBAG, 2014, p. 64). 

Tal questão também tem sido objeto de discussão jurisprudencial, muito 

embora o STF já tenha se posicionado pelo entendimento que o estabelecimento 

do prazo para pagamento de tributos não se trata de matéria destinada à reserva 

legal. 

 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ART. 66 DA LEI Nº 7.450/85, QUE 
AUTORIZOU O MINISTRO DA FAZENDA A FIXAR PRAZO DE 
RECOLHIMENTO DO IPI, E PORTARIA Nº 266/88/MF, PELA QUAL DITO 
PRAZO FOI FIXADO PELA MENCIONADA AUTORIDADE. ACÓRDÃO 
QUE TEVE OS REFERIDOS ATOS POR INCONSTITUCIONAIS. Elemento 
do tributo em apreço que, conquanto não submetido pela Constituição ao 
princípio da reserva legal, fora legalizado pela Lei nº 4.502/64 e assim 
permaneceu até a edição da Lei nº 7.450/85, que, no art. 66, o deslegalizou, 
permitindo que sua fixação ou alteração se processasse por meio da 
legislação tributária (CTN, art. 160), expressão que compreende não 
apenas as leis, mas também os decretos e as normas complementares 
(CTN, art. 96). Orientação contrariada pelo acórdão recorrido. Recurso 
conhecido e provido. (RE 140669, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, 
Tribunal Pleno, julgado em 02/12/1998, DJ 18-05-2001 PP-00086 EMENT 
VOL-02030-03 PP-00567 RTJ VOL-00178-01 PP-00361). 
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Observe-se que esse acórdão foi decidido por maioria, apresentando-se 

como voto contrário e vencido o Ministros Marco Aurélio10 e em idêntico sentido 

posicionou-se o Ministro Sepúlveda Pertence11. 

Contudo, apesar da forte dissonância apresentada, o STF tem reiterado 

seu entendimento em outras ocasiões, como por exemplo, os Recursos 

Extraordinários nº 154.273/SP12, 172.394/SP13 e 203.684/SP14. 

                                            
10 A segurança jurídica, a relação entre Estado e contribuinte reclama estabilidade somente 

possível de ser garantida via observância irrestrita ao mecanismo próprio que é revelado pela 
edição de lei em sentido formal e material, isto tendo em vista a competência abrangente do 
Congresso Nacional para disciplinar a arrecadação de tributos. 
[...] Geraldo Ataliba e J. A. Lima Gonçalves [...] ressaltam que o espaço de tempo para a 
satisfação do tributo muito tem a ver com o valor respectivo, sendo que a fixação de prazo para 
cumprimento de obrigação tributária não é matéria administrativa. Em última análise, segundo 
os citados tributaristas, o prazo para o recolhimento “é tão juridicamente relevante quanto a 
base de cálculo e a alíquota, para a determinação do quantum”. (RE 140669, Voto: Min. 
MARCO AURÉLIO. Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/1998, 
DJ 18-05-2001 PP-00086 EMENT VOL-02030-03 PP-00586 RTJ VOL-00178-01 PP-00361). 

11 Certo, a arrecadação tributária é matéria essencialmente administrativa. Por isso – como o dogma 
da indelegabilidade efetivamente não pode ser levado às últimas consequências – malgrado 
reservada à lei, a matéria comportará desenvolvimentos regulamentares, no campo próprio do 
regulamento – independentemente de autorização legal expressa – que é o da ordenação de 
atividade administrativa, fundada no poder hierárquico que lhe é essencial. 
Não é disso, porém, que se cogita aqui, mas da disciplina de prisma substantivo da relação entre 
os órgãos de arrecadação tributária e contribuinte, qual o tempo de cumprimento de sua 
obrigação: dada a sua inegável relevância, não há como subtraí-lo da reserva constitucional à lei 
da regência da arrecadação de tributos. (RE 140669, Voto: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, inteiro 
teor, p. 568. Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/1998, DJ 18-05-
2001 PP-00086 EMENT VOL-02030-03 PP-00595 RTJ VOL-00178-01 PP-00361). 

12 EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVERSÃO DO DÉBITO EM 
UNIDADES FISCAIS (UFESP). AR. 109 DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89 E DECRETO Nº 
30.356/89, QUE O REGULAMENTOU. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA SUA 
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS A E C. ALEGADA 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VEDAÇÃO DE PODERES LEGISLATIVOS. 
Alegação descabida. Prevista, no dispositivo legal sob enfoque, a atualização monetária dos 
débitos ICMS, não há como se falar, no caso, em ofensa ao princípio da legalidade. De outra 
parte, não se compreendendo no campo reservado à lei, pelo texto Fundamental, a 
definição do vencimento e do modo pelo qual se procederá à atualização monetária das 

obrigações tributárias, também não se pode ter por configurada delegação de poderes no 
cometimento desse encargo, pelo legislador ordinário, ao Poder regulamentar. 
Inconstitucionalidade não configuradas. Recurso conhecido, mas improvido. (RE 154273, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, 
julgado em 21/06/1995, DJ 14-06-1996 PP-21077 EMENT VOL-01832-02 PP-00335) (grifou-se). 

13 EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVERSÃO DO DÉBITO EM 
UNIDADES FISCAIS (UFESP). ART. 109 DA LEI PAULISTA N. 6.374/89 E DECRETOS Nº.S 
30.356/89 E 30.524/89 QUE A REGULAMENTARAM. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA SUA 
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS A E C. ALEGADA 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VEDAÇÃO DE PODERES LEGISLATIVOS E 
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. Alegação descabida. Prevista, no dispositivo legal sob enfoque, a 
atualização monetária dos débitos de ICMS, não há como se falar, no caso, em ofensa ao 
princípio da legalidade. De outra parte, não se compreendendo no campo reservado a lei, 
pelo Texto Fundamental, a definição do vencimento e do modo pelo qual se procederá a 

atualização monetária das obrigações tributárias, também não se pode ter por configurada 
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Pese-se também a divergência da linha argumentativa doutrinária 

(MACHADO, 2004, p. 34) no sentido de que o tributo, por sua natureza e definição 

(prestação pecuniária cobrada através de atividade administrativa plenamente 

vinculada), não admitiria que restasse à autoridade, ao seu alvedrio, decidir 

quando seria o momento mais conveniente ou não para o seu recebimento. 

Outros temas excluídos do âmbito da reserva legal são as estipulações 

de obrigações acessórias e a atualização monetária do tributo. 

Quanto às obrigações acessórias não há controvérsia. Tratando-se, 

pois, de meros deveres instrumentais para aferir se a obrigação principal foi ou 

não adimplida, pode perfeitamente ser prevista e regulamentada por ato infralegal 

(MACHADO, 2004, p. 305). 

Quanto à atualização monetária também não se apresentam maiores 

discussões. Desde esteja atrelada a índices oficiais de correção – não 

configurando majoração do tributo propriamente – pode ser estabelecida também 

por ato infralegal. 

No entanto, qualquer acréscimo acima dos percentuais estabelecidos 

por tais índices implicará em majoração efetiva, devendo ser estabelecida por lei 

em sentido restrito, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “É 

defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior 

ao índice oficial de correção monetária.” (Súmula 160, Primeira Seção, julgado em 

12/06/1996, DJ 19/06/1996, p. 21940). 

                                                                                                                                       

delegação de poderes no cometimento de tais encargos, pelo legislador ordinário, ao Poder 
regulamentar. De considerar-se, por fim, que o princípio da não-cumulatividade não é infringido 
pelo fato de vir a ser recolhido, por valor corrigido, o imposto apurado, na época própria, pela 
diferença entre créditos e débitos efetuados pelos respectivos valores singelos, já que da correção 
do tributo não resulta acréscimo, mas simples atualização monetária do quantum devido. 
Inconstitucionalidades não configuradas. Recurso conhecido, mas improvido. (RE 172394, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, 
julgado em 21/06/1995, DJ 15-09-1995 PP-29549 EMENT VOL-01800-12 PP-02317 RTJ 
VOL00176-002 PP-00894) (grifou-se). 

14 EMENTA: ICMS. DECRETO Nº 33.707/91-SP: ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO. 
ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, 
ANTERIORIDADE E DA VEDAÇÃO DE PODERES LEGISLATIVOS. Não se compreendendo no 
campo reservado à lei a definição de vencimento das obrigações tributárias, legítimo o 
Decreto nº 33.707/91, que modificou a data de vencimento do ICMS. Improcedência da 
alegação no sentido de infringência ao princípio da anterioridade e da vedação de delegação 
legislativa. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 203684, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, 
Primeira Turma, julgado em 20/05/1997, DJ 12-09-1997 PP-43740 EMENT VOL-01882-08 PP-
01470) (grifou-se) 
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3.1.1 A mitigação do princípio da legalidade tributária 

 
Como visto, a lei deve determinar todos os elementos essenciais ao 

estabelecimento da relação tributária. Contudo, há situações – constitucionalmente 

determinadas – que demandam a flexibilização do princípio da legalidade. Alguns 

autores tratam, tal permissividade como verdadeira “exceção” (MACHADO, 2004, 

p. 53). 

No entanto, outros preferem a denominação “mitigação” (SABBAG, 

2014, p. 72), pois o princípio é abrandado apenas de forma parcial, permitindo que 

tão somente as alíquotas de determinados impostos sejam alteradas (majoradas, 

reduzidas ou ainda, apenas restabelecidas), por ato infralegal do Poder Executivo, 

em certas circunstâncias e observando-se limites (máximo e mínimo) previamente 

estabelecidos em lei, conforme dispõe o artigo 153, § 1º, da CF/88: “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.” (BRASIL, 1988). 

Os impostos a que se refere o supracitado dispositivo constitucional são 

impostos denominados flexíveis e incidem sobre: importação de produtos 

estrangeiros (II), exportação de produtos nacionais ou nacionalizados (IE), 

produtos industrializados (IPI) e sobre operações financeiras de crédito, câmbio, 

seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários (IOF). 

A característica comum desses impostos que os tornam aparentes 

exceções ao princípio da legalidade é que não se destinam apenas a arrecadar 

para os cofres públicos, mas antes, e precipuamente, “[...]estimular ou 

desestimular certos comportamentos, por razões econômicas, sociais, de saúde 

etc. [...]” (AMARO, 2008, p. 89). É que se denomina por extrafiscalidade. 

Assim, diante das mudanças repentinas do mercado econômico torna-

se necessário que medidas rápidas sejam tomadas para que a economia nacional 

como um todo possa se adaptar de forma igualmente célere, o que é incompatível 

com o procedimento de edição, discussão, aprovação e promulgação de uma lei. 

Isso é possível apenas por meio da edição de atos do Executivo, como decretos 

presidenciais e portarias do Ministério da Fazenda. 
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Porém, tais atos administrativos permanecem plenamente vinculados à 

lei, que ultima ratio determina os extremos possíveis para a flutuação das alíquotas 

dos gravames regulatórios. 

Outros exemplos de mitigação do princípio da legalidade, porém ainda 

mais restritivos, são a CIDE-combustível e o ICMS-combustível, ambos introduzidos 

pela Emenda Constitucional nº 33 de 2001. 

Quanto à CIDE-combustível, assim estabelece a Constituição Federal em 

seu artigo 177: 

 
[...] § 4º A lei que instituir 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 deverá atender aos seguintes requisitos: 
I - a alíquota da contribuição poderá ser: 
[...] 
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe 
aplicando o disposto no art. 150, III, b; (BRASIL, 1988) (grifou-se). 
 

Observe-se que nesse caso, a flexibilização foi mais restritiva, permitindo 

ao Poder Executivo tão somente a redução e restabelecimento da alíquota por ato 

infralegal, sendo necessária a edição de lei para qualquer majoração. 

Quanto ao ICMS-combustível, a mitigação torna-se ainda mais curiosa. A 

Constituição Federal – em caráter excepcional – determina que as alíquotas sejam 

fixadas por ato do Poder Executivo. Contudo, frise-se que tal procedimento não 

poderá ocorrer por meio de mero decreto estadual, mas apenas mediante 

deliberação e convênio interestadual (Estados e Distrito Federal) realizados no 

âmbito do Conselho de Política Fazendária (CONFAZ), conforme preconizam os 

dispositivos normativos constitucionais que assim dispõem: 

 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
[...] 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá ao seguinte: [...] 
XII - cabe à lei complementar (federal): [...] 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. 
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto 
incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em 
que não se aplicará o disposto no inciso X, b (que trata da imunidade dos 
combustíveis quando se tem por destinatário outro Estado da Federação); 
[...] 
§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: [...] 
IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos 
Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o 
seguinte: [...] 
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c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o 

disposto no art. 150, III, b (princípio da anterioridade anual); (BRASIL, 1988) 
(grifou-se). 

 

Como se observa, trata-se, unicamente, das hipóteses onde incidem o 

ICMS (de maneira monofásica) sobre combustíveis e lubrificantes pré-determinados 

em lei complementar federal. 

 

3.2 Princípio da irretroatividade tributária 

 

O princípio da irretroatividade encontra-se expresso, ainda que de forma 

implícita e genericamente, no art. 5º, XXXVI, da CF/8815. 

Isso tem o intuito de fazer com que o legislador abstenha-se de editar lei 

que venha a incidir sobre fatos e situações jurídicas já plenamente constituídos, 

vindo a alterá-los ao seu livre arbítrio, mesmo depois de exauridos seus efeitos, 

criando obstáculos à paz jurídica dos cidadãos e dando ensejo a violações de 

direitos fundamentais. 

Dessa forma, tem-se por indispensável à segurança jurídica, o instituto da 

irretroatividade das normas de direito em geral. Tal princípio permite que direitos 

gerados na vigência de determinada lei tenham estabilidade, garantindo coerência 

cronológica ao ordenamento jurídico. 

Contudo, tratando especificamente da irretroatividade tributária – prevista 

no art. 150, III, “a”, da CF/8816, refere-se a um direito fundamental e garantia do 

cidadão (contribuinte) frente ao Estado, não podendo ser por este invocado. Caso 

contrário alguns benefícios ao contribuinte nem mesmo chegariam a existir, como 

por exemplo, a anistia e a remissão. 

Isso se deve ao fato que o Estado é quem cria as leis que regem a sua 

própria relação jurídica com o contribuinte, não seria, portanto, razoável que viesse a 

                                            
15  Art. 5º [...] XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

(BRASIL, 1988). 
16 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
      [...] 

III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; (BRASIL, 1988). 
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legislar sobre fatos já ocorridos e em seguida argumentar pela sua 

inconstitucionalidade frente ao princípio da irretroatividade. 

A irretroatividade tributária determina a vedação ao Estado em cobrar 

tributos sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência de lei que os tenha 

aumentado ou instituído. O mandamento constitucional não veda, em absoluto, a 

aplicação retroativa de lei benéfica ao contribuinte, sendo acompanhado pelo 

disposto no artigo 106, do CTN em relação às penalidades ante infrações 

tributárias17. 

O aludido dispositivo excepciona o princípio da irretroatividade pela 

edição de leis que venham a beneficiar o contribuinte de algum modo, seja pelo 

perdão expresso de multas, seja pelo abrandamento de penalidade. 

 

3.3 Princípio da anterioridade tributária 

 

O princípio da anterioridade tributária relaciona-se aos princípios da 

legalidade e da irretroatividade tributária. 

Enquanto o princípio da legalidade informa o valor “como”, para a 

instituição de um tributo, o princípio da anterioridade invoca o valor “quando”, para a 

definição do termo inicial de exigibilidade do tributo legalmente instituído. 

Também atrelado ao aspecto temporal da lei, o princípio da 

irretroatividade baliza a vigência, excluindo do campo de incidência de uma lei fatos 

anteriormente ocorridos. Já o princípio da anterioridade vincula-se à percepção de 

eficácia legal, informando quando uma lei vigente passará a ter seus dispositivos 

normativos incidentes sobre mundo dos fatos, servindo de garantia ao contribuinte 

de que terá tempo para se preparar para a aplicação de uma nova regra jurídica. 

 

                                            
17 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 
a) quando deixe de defini-lo como infração; 
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que 
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 
prática. (BRASIL, 1966). 
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A importância de sua acepção enquanto direito fundamental já foi 

avalizada pelo STF, conforme trecho do voto do Ministro Celso de Mello: 

 
O princípio da anterioridade da lei tributária, além de constituir limitação 
ao poder impositivo do Estado, representa um dos direitos fundamentais 
mais importantes outorgados pela Carta da República ao universo dos 
contribuintes. 

[...] 
O respeito incondicional aos princípios constitucionais evidencia-se como 
dever inderrogável do Poder Público. A ofensa do Estado a esses valores 
que desempenham, enquanto categorias fundamentais que são, um papel 
subordinante na própria configuração dos direitos individuais ou coletivos, 
introduz um perigoso fator de desequilíbrio sistêmico e rompe, por completo, 
a harmonia que deve presidir as relações sempre tão estruturalmente 
desiguais entre as pessoas e o Poder. 
Não posso desconhecer [...] que os princípios constitucionais tributários, 
sobre representarem importante conquista políticojurídica dos contribuintes, 
constituem expressão fundamental dos direitos outorgados, pelo 
ordenamento positivo, aos sujeitos passivos das obrigações fiscais. Desde 
que existem para impor limitações ao poder de tributar, esses postulados 
têm por destinatário exclusivo o poder estatal, que se submete, quaisquer 
que sejam os contribuintes, à imperatividade de suas restrições. (BRASIL. 
STF. ADI 939 MC, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 
julgado em 15/09/1993, DJ 17-12-1993 PP-28066 EMENT VOL-01730-10, 
pp. 2011 a 2013) (grifou-se). 
 

Também denominado de princípio da não-surpresa, ou ainda, princípio da 

vedação de tributos com efeitos inopinados, a anterioridade tributária é um direito 

fundamental que objetiva constituir a segurança jurídica que permitirá ao contribuinte 

realizar ao menos um planejamento financeiro mínimo para os tributos que deverá 

pagar, conforme determina o comando constitucional descrito no art. 150, III, “b” e 

“c”:  

 
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 (princípio da 
legalidade); [...] 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado (princípio da irretroatividade); 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou (princípio da anterioridade anual); 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na 
alínea b (princípio da anterioridade nonagesimal); (BRASIL, 1988) (grifou-
se). 

 

Note-se que o princípio da anterioridade se sustenta em dois 

mandamentos: o primeiro, contido na alínea “b”, determina que a lei apenas tenha 

eficácia a partir do ano seguinte ao da sua publicação. Trata-se da anterioridade 



49 

 

anual; o segundo, expresso na alínea “c”, impede que a lei produza seus efeitos 

antes de decorridos noventa dias a contar da sua publicação. O que se entende por 

anterioridade nonagesimal. 

As aludidas regras mandamentais não se excluem, pois como explicitado 

pelo dispositivo constitucional, devem ser observados e aplicados conjuntamente, de 

forma que a lei que institui ou majora tributos apenas terá eficácia no ano 

imediatamente após a sua publicação e desde que tenham decorridos, no mínimo, 

90 dias entre a publicação e a exigibilidade legal. 

Em essência, trata-se de mais um princípio que funciona como proteção 

do contribuinte ante o poder de tributar do Estado, regulando a eficácia temporal da 

norma tributária e impedindo que o contribuinte seja surpreendido pelo mero arbítrio 

estatal. 

Assim, poderá ser avocado apenas pelo contribuinte e em defesa deste, 

afastando-se em casos que a lei lhe apresente benefícios – tais como redução de 

tributos, isenções e dilação de prazo para pagamento – hipótese em que o 

dispositivo normativo terá eficácia imediata. 

A esse respeito, exemplifica a Súmula nº 669, do STF: “norma legal que 

altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 

anterioridade”. (BRASIL, data de julgamento: 24/09/2003, data da publicação: DJ de 

09/10/2003, p. 4). 

 

3.3.1 Exceções ao princípio da anterioridade tributária 

 

Devido ao fato dos tributos afetarem o patrimônio de toda a 

universalidade de contribuintes (direta ou indiretamente), exercem influência e 

sofrem as consequências das variações do mercado econômico. 

Essa inter-relação com a economia e a volatilidade desta, tornam 

imperioso que os tributos possam receber ajustes quase que instantâneos, de modo 

regular comportamentos de consumo, absorvendo ou promovendo a circulação de 

ativos financeiros. 

Assim, de maneira similar às mitigações ao princípio da legalidade 

tributária, o caráter de extrafiscalidade é novamente determinante para o 
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estabelecimento das exceções à anterioridade, previstas numerus apertus, no art. 

150, III, § 1º, da CF/8818. 

Pelo caráter extrafiscal e regulatório, figuram como exceção plena ao 

princípio, ou seja, não ensejam a aplicação de ambas regras, os impostos de 

importação (II), exportação (IE) e sobre operações financeiras (IOF). 

De igual modo, porém com fundamentação no caráter de urgência e 

extrema necessidade, não se aplica a anterioridade ao imposto extraordinário de 

guerra (IEG, art. 154, II, da CF/88), bem como aos empréstimos compulsórios 

instituídos em razão de calamidade pública ou guerra externa (art. 148, I, da CF/88). 

Existem ainda exceções parciais ao princípio da anterioridade. Alguns 

excepcionam a anterioridade anual, enquanto outros não se submetem tão somente 

à anterioridade nonagesimal. 

Dessa forma, não se aplica a anterioridade anual ao IPI, à CIDE-

combustível e ao ICMS-combustível, permitindo que as alterações incidentes nesses 

impostos sejam exigidas tão somente após a observância do prazo simples de 90 

dias, mesmo que isso ocorra em um mesmo exercício financeiro. 

A particularidade quanto à CIDE-combustível reside em que, assim como 

a mitigação ao princípio da legalidade, apenas não se aplica a anterioridade anual 

quando houver redução ou restabelecimento da alíquota incidente (art. 177, § 4º, I, 

“b”, da CF/88). Caso tratar-se de majoração, dever-se-á observar tanto a legalidade 

quanto a anterioridade plena (anual e nonagesimal). 

Por outro lado, configuram exceção apenas à anterioridade nonagesimal 

o imposto de renda (IR), imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU) e 

imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA). 

O detalhe a ser observado quanto ao IPTU e ao IPVA é que a exceção 

abarca tão somente as alterações promovidas em suas bases de cálculo, o que 

torna obrigatório o cumprimento integral da anterioridade em casos de alterações 

das alíquotas desses impostos. 

                                            
18  Art. 150 [...] 

III [...] 
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e 
V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, 
II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 
156, I. (BRASIL, 1988). 
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Há ainda, a anterioridade especial prevista no art. 195, § 6º, da CF/88, 

que se aplica apenas às contribuições para o financiamento da seguridade social 

(elencadas no art. 195, I a IV, da CF/88). Pelo teor do dispositivo constitucional, a lei 

que institua ou modifique esses tributos somente será exigível após a observância 

de 90 dias a contar da data de sua publicação, excluindo expressamente a 

necessidade de respeitar a anterioridade anual ou de exercício19. 

 

3.4 Princípio da isonomia tributária 

 

A isonomia, também denominada de igualdade, surge como 

“sobreprincípio”, devido sua importância em comparação aos demais, na visão de 

Paulo de Barros Carvalho (2003, p. 104). 

Quanto a isso, é notório o relevo dado pelo legislador ao inseri-lo no caput 

do art. 5º, da Constituição Federal, que enumera direitos e garantias fundamentais: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade [...]” (BRASIL, 1988) (grifou-se). 

A igualdade, assim prescrita genericamente, abrange, na verdade, duas 

dimensões distintas de mandados de otimização. A primeira, a igualdade perante a 

lei, que se dirige ao plano formal de utilização da lei e aos aplicadores do direito, 

buscando assegurar que a lei será imposta a todos que pratiquem a conduta 

descrita no dispositivo normativo. Por esta faceta, não há a preocupação com 

                                            
19  Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:  
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;  
b) a receita ou o faturamento;  
c) o lucro;  
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 
201;  
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.  
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.  
§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se 
lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". (BRASIL, 1988) (grifou-se). 
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condições subjetivas dos sujeitos envolvidos, mas apenas o cumprimento legal de 

maneira uniforme a todos a que se dirige. 

A segunda, a igualdade na lei ou através da lei, está disposta aos 

legisladores, que deverão abster-se de adotar discriminações casuísticas e 

artificiais, proibindo o arbítrio de opções meramente políticas que levariam a 

tratamentos normativos privilegiados ou excludentes a situações semelhantes. 

Assim, o legislador diante de situações equivalentes deve adotar o 

mesmo critério legal de tratamento e diante de casos que apresentem distinções de 

adotar critérios distintos, desde fundados na razoabilidade para que haja sua 

legitimação. 

Aduz a doutrina: “Na perspectiva da “igualdade na lei”, a isonomia se 

mostra como a paridade entre pessoas perante situações semelhantes ou, no plano 

da diferenciação possível, como a disparidade entre pessoas, em face de situações 

dessemelhantes.” (SABBAG, 2014, p. 140). 

Tratando-se da perspectiva tributária, o princípio da isonomia vem 

previsto no inciso II do art. 150 da CF/88 como uma cláusula de proibição do arbítrio: 

 
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, 
1988) (grifou-se). 

 
Percebe-se que, a forma como se encontra disposto, aproxima o princípio 

da dimensão de igualdade “através da lei”. 

Porém, enquanto o princípio da igualdade, previsto genericamente no art. 

5º, adota um texto positivo, revelando a preocupação em afirmar um direito 

fundamental, a redação do princípio da isonomia tributária mostra-se como uma 

imposição negativa ao Estado, limitando o poder deste e garantido, mais uma vez, 

um escudo de proteção ao contribuinte. 

Atente-se para mais um detalhe. O legislador deixa expressa a vedação a 

opções distintivas em razão de função ou profissão do contribuinte, inibindo 

favoritismos e liberalidades classistas, sendo por esse motivo que também se 

denomina a isonomia tributária como “princípio da proibição dos privilégios odiosos” 

(SABBAG, 2014, p. 141). 
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A razão de ser dessa preocupação aparentemente excessiva do 

legislador, reside na experiência política vivenciada pelo país em período 

imediatamente anterior à elaboração e promulgação da Constituição Federal de 

1988, pois “É sabido que, no período de vigência do regime ditatorial, pôde-se 

verificar por aqui inúmeras desigualdades tributárias ou favoritismos desarrazoados, 

tais como a concessão de isenção de imposto de renda para deputados, militares e 

magistrados.” (SABBAG, 2014, p. 141). 

No entanto, como direito fundamental do contribuinte, o tratamento 

isonômico não se restringe ao momento da mera elaboração da norma legal. 

Antes, vinculado à concretização do valor “justiça” na relação jurídico-

tributária “esse direito ao tratamento isonômico é um típico direito fundamental do 

contribuinte oponível ao Estado, que deve atendê-lo no exercício de suas três 

funções, a saber, no exercício da legislação, da administração e da jurisdição.” 

(MACHADO, 2009, p. 86) (grifos do autor). 

Dessa forma, além de observar a isonomia ao elaborar as normas 

tributárias, o Estado, enquanto sujeito ativo da relação tributária, deve atinar para 

que as atividades desenvolvidas pelas autoridades tributárias – em especial o 

lançamento e a cobrança de tributos – guardem respeito ao tratamento isonômico. 

Além disso, no âmbito de atuação da função jurisdicional, o poder estatal, 

para cumprir o princípio tributário da isonomia, deve abster-se de tratar direitos 

iguais de forma distinta em casos semelhantes, de modo que, direitos materiais 

sejam aplicados uniformemente às decisões de situações equivalentes, bem como o 

direito processual assegure que atos processuais sejam desenvolvidos de forma 

equânime pelas partes para a melhor solução da lide. 

Por fim, um nítido desdobramento do princípio da isonomia tributária, 

encontra-se na máxima latina pecunia non olet que em tradução livre significa o: 

dinheiro não tem cheiro. 

Segundo esse subprincípio, “a hipótese tributária deve ser entendida de 

forma que o intérprete se abstraia da licitude ou ilicitude da atividade exercida” 

(TORRES, 2005, p. 102). 

Presta-se a verificar tão somente o aspecto objetivo do fato gerador – que 

em homenagem ao princípio da isonomia – deve sofrer a exigibilidade da exação 

correspondente, independentemente de fatores subjetivos envolvidos. 
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Alguns doutrinadores divergem desse entendimento, por alegarem que 

tributar atos ilícitos poderia representar que o Estado está “pactuando com o crime e 

com o criminoso” (MORAES, 1997, p. 352). 

A incongruência dessa relação, na visão dos adeptos dessa linha de 

pensamento, compromete a unidade sistêmica do ordenamento jurídico, uma vez 

que o Estado reprovaria determinado ato, mas se valeria dele para perceber o 

tributo, e assim, se beneficiaria de recursos obtidos pela exploração de atividades 

ilícitas que busca coibir. 

Deveras, em uma situação limítrofe, por exemplo, a incidência de imposto 

de renda sobre produto de roubo, soa como exagero arrecadatório, no entanto a 

doutrina tem adotado soluções interessantes que contornam essa problemática pela 

aplicabilidade do instituto do perdimento de bens, previsto no art. 5º, XLVI da CF/88: 

“a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: [...] 

b) perda de bens; [...]” (BRASIL, 1988). 

Conforme leciona Hugo de Brito Machado (2010, p. 141): 

 
Por isto mesmo as autoridades da Administração Tributária, acertadamente, 
não cobram os impostos que seriam devidos pela importação de 
mercadorias nos casos de contrabando ou descaminho. Decretam o 
perdimento da mercadoria, e os impostos somente serão cobrados se e 
quando arrematadas em leilão promovido pela Fazenda. 
 

Contudo, ainda que pesem opiniões contrárias, o STJ posiciona-se no 

sentido de admitir a tributação derivada de ilicitudes, desde que o ato ilícito esteja à 

margem da incidência da norma de tributação e não integre o núcleo da tipificação 

do tributo, como por exemplo, na tributação de recursos financeiros oriundos do 

tráfico de drogas ilícitas, onde o que se tributa é o acréscimo patrimonial e não a 

“mercadoria” ou a atividade em si.20 

                                            
20 TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. PENA DE 

PERDIMENTO. CONVERSÃO EM RENDA. 
1. Nos termos do Decreto-lei nº 37/66, justifica-se a aplicação da pena de perdimento se o 
importador tenta ingressar no território nacional, sem declaração ao posto fiscal competente, com 
mercadorias que excedem, e muito, o conceito de bagagem, indicando nítida destinação 
comercial. 
2. O art. 118 do CTN consagra o princípio do "non olet", segundo o qual o produto da atividade 
ilícita deve ser tributado, desde que realizado, no mundo dos fatos, a hipótese de incidência da 
obrigação tributária. 
3. Se o ato ou negócio ilícito for acidental à norma de tributação (= estiver na periferia da regra de 
incidência), surgirá a obrigação tributária com todas as conseqüências que lhe são inerentes. Por 
outro lado, não se admite que a ilicitude recaia sobre elemento essencial da norma de tributação. 
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Em posicionamento convergente, decidiu o STF: 

 
EMENTA Habeas corpus. Penal. Processual penal. Crime contra a ordem 
tributária. Artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Desclassificação para tipo 
previsto no art. 2º, inciso I, da indigitada lei. Questão não analisada pelo 
Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Inadmissibilidade. 
Precedentes. Alegada atipicidade da conduta baseada na circunstância de 
que os valores movimentados nas contas bancárias do paciente seriam 
provenientes de contravenção penal. Artigo 58 do Decreto-Lei nº 6.259/44 - 
Jogo do Bicho. Possibilidade jurídica de tributação sobre valores oriundos 
de prática ou atividade ilícita. Princípio do Direito Tributário do non olet. 
Precedente. Ordem parcialmente conhecida e denegada. 1. A pretendida 
desclassificação do tipo previsto no art. 1º, inciso I, para art. 2º, inciso I, da 
Lei nº 8.137/90 não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com 
efeito sua análise neste ensejo configuraria, na linha de precedentes, 
verdadeira supressão de instância, o que não se admite. 2. A jurisprudência 
da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário Nacional, assentou 
entendimento de ser possível a tributação de renda obtida em razão de 
atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada 
com abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem 
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Princípio do non olet. 
Vide o HC nº 77.530/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda 
Pertence, DJ de 18/9/98. 3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. 
(HC 94240, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
23/08/2011, DJe-196 DIVULG 11-10-2011 PUBLIC 13-10-2011 EMENT 
VOL-02606-01 PP-00026 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 584-597) 
 

                                                                                                                                       

4. Assim, por exemplo, a renda obtida com o tráfico de drogas deve ser tributada, já que o 
que se tributa é o aumento patrimonial e não o próprio tráfico. Nesse caso, a ilicitude é 
circunstância acidental à norma de tributação. No caso de importação ilícita, reconhecida a 
ilicitude e aplicada a pena de perdimento, não poderá ser cobrado o imposto de importação, 
já que "importar mercadorias" é elemento essencial do tipo tributário. Assim, a ilicitude da 
importação afeta a própria incidência da regra tributária no caso concerto. 
5. A legislação do imposto de importação consagra a tese no art. 1º, § 4º, III, do Decreto-Lei 37/66, 
ao determinar que "o imposto não incide sobre mercadoria estrangeira (...) que tenha sido objeto 
de pena de perdimento". 
6. Os demais tributos que incidem sobre produtos importados (IPI, PIS e COFINS) não ensejam o 
mesmo tratamento, já que o fato de ser irregular a importação em nada altera a incidência desses 
tributos, que têm por fato gerador o produto industrializado e o faturamento, respectivamente. 
7. O art. 622, § 2º, do Regulamento Aduaneiro (Decreto 4.543/02) deixa claro que a "aplicação da 
pena de perdimento" (...) "não prejudica a exigência de impostos e de penalidades pecuniárias". 
8. O imposto sobre produtos industrializados tem regra específica no mesmo sentido (art. 487 do 
Decreto 4.544/02 - Regulamento do IPI), não dispensando, "em caso algum, o pagamento do 
imposto devido". 
9. O depósito que o acórdão recorrido determinou fosse convertido em renda abrange, além do 
valor das mercadorias apreendidas, o montante relativo ao imposto de importação (II), ao imposto 
sobre produtos industrializados (IPI), à contribuição ao PIS e à COFINS. 
10. O valor das mercadorias não pode ser devolvido ao contribuinte, já que a pena de perdimento 
foi aplicada e as mercadorias foram liberadas mediante o depósito do valor atualizado. Os valores 
relativos ao IPI, PIS e COFINS devem ser convertidos em renda, já que a regra geral é de que a 
aplicação da pena de perdimento não afeta a incidência do tributo devido sobre a operação. 
11. O recurso deve ser provido somente para possibilitar a liberação ao contribuinte do valor 
relativo ao imposto de importação. 12. Recurso especial provido em parte. (REsp 984.607/PR, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 05/11/2008) (grifou-
se). 
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Essa também é a opinião da doutrina majoritária, adotada dentre outros 

por Fábio Fanucchi (1979, p. 200), defendendo a tributação de rendas aferidas 

através de atos ilícitos, porém com a devida exceção de não avalizar a tributação em 

situações onde o ilícito encontre-se precisamente imiscuído na hipótese de 

incidência, ou melhor, em um de seus elementos caracterizadores, não havendo, 

pois, como acatar, por exemplo, a incidência de ICMS sobre a venda de drogas 

ilícitas. 

Entendimento diverso leva a uma injustiça de maior repercussão, pois, 

como se explicaria a incidência de tributos em renda obtida legalmente e livrar-se-

iam aqueles que a obtiveram de maneira obscura e indevida? 

Seria estímulo velado oferecido àqueles que se utilizam de práticas 

delituosas, “a vantagem adicional da exoneração tributária” (FALCÃO, 2002, p. 45). 

“O que importa não é o aspecto moral, mas a capacidade econômica dos 

que com ela se locupletam. Do ponto de vista moral, parece-nos que é pior deixá-los 

imunes dos tributos, exigidos das atividades lícitas, úteis e eticamente acolhidas.” 

(BALEEIRO, 2007, p. 715). 

Conclui-se que, ao tributar atos ilícitos, não busca o Estado o 

enriquecimento indevido ou se coadunar com criminosos e contraventores, mas 

antes, tal posicionamento representa uma decisão política que busca o atendimento 

do princípio da isonomia, ao passo que serve de medida que busca desestimular a 

prática delituosa ao atacar seu principal objetivo, a lucratividade da atividade ilegal. 

 

3.5 Princípio da capacidade contributiva 

 

Muito embora guarde íntima relação com o princípio da isonomia 

tributária, o princípio da capacidade contributiva apresenta peculiaridades que o 

torna distinto. 

Tal princípio alude à dimensão da igualdade na lei, mas não se limita a 

simplesmente reforçá-la, pois não trata tão somente de cuidar das vedações das 

discriminações arbitrárias, antes, busca a melhor efetividade de um ideal de justiça 

no âmbito tributário. 
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Para isso, determina a adoção de critérios de diferenciação para se 

mensurar a real capacidade contributiva do cidadão, visando permitir a distribuição 

da carga tributária com maior equidade na sociedade. 

A noção de equidade, por sua vez, subdivide-se em duas: a equidade 

horizontal – onde todos aqueles com igual capacidade deverão pagar idênticas 

contribuições – e a equidade vertical, segundo a qual, aqueles que possuam maior 

capacidade contributiva deverão, de forma proporcional, despender volumes 

maiores de recursos para custeio das atividades do Estado. 

Diante da aferição da capacidade contributiva, um conceito importante 

será o do “mínimo existencial”, sendo um dos corolários do princípio da dignidade da 

pessoa humana que se encontra previsto no art. 1º, III, da CF/88. 

Esse conceito busca a afirmar que existe uma quantidade mínima de 

recursos que deve ser excluída de qualquer possibilidade de tributação, pois seria a 

garantia do cidadão em ter suas necessidades mais básicas atendidas. Apenas o 

que suplantasse esse mínimo existencial seria passível de ser aferido pela 

capacidade contributiva, funcionando como uma demarcação de onde se inicia a 

tributação, tendo por limite oposto a vedação ao confisco que representa a situação 

onde a tributação extrapola a capacidade contributiva. 

A capacidade do contribuinte poderia ainda ser subdividida, 

doutrinariamente, em absoluta (ou objetiva) e relativa (ou subjetiva): 

 
a) Capacidade Contributiva Absoluta (ou Objetiva): é a capacidade 
identificada pelo legislador, que elege o evento ou fato-manifestação de 
riqueza, vocacionados a concorrer com as despesas públicas. Aqui se tem 
um sujeito passivo potencial; 
b) Capacidade Contributiva Relativa (ou Subjetiva): é a capacidade 
identificada pelo legislador, que elege o sujeito individualmente considerado, 
apto a contribuir na medida de suas possibilidades econômicas, suportando 
o impacto tributário. Nesta capacidade contributiva, desponta o rito 
gradualístico dos impostos, à luz da progressividade, bem como o respeito 
mínimo existencial e à não confiscabilidade. (COSTA, 2003, p. 27). 

 

O princípio da capacidade contributiva encontra previsão no art. 145, § 1º, 

da CF/88: 

 
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, 
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o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
(BRASIL, 1988) 
 

Observe-se que o dispositivo constitucional faz alusão tão somente aos 

impostos, no entanto, é incontroversa a sua aplicação a outras espécies tributárias, 

inclusive tratando-se do princípio que legitima e justifica a isenção de taxas, como 

bem exemplificam as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos LXXIV e 

LXXVI, da CF/8821. 

Outra expressão contida na norma constitucional e que gera estranheza a 

uma primeira leitura é a sentença inicial: “Sempre que possível, [...]”. 

Contudo, segundo Ives Gandra Martins, tudo não passa de uma 

infelicidade ou impropriedade redacional: 

 
A oração “sempre que possível” só se deveria referir ao caráter pessoal dos 
tributos, visto que nem todos os tributos têm caráter pessoal. Para tanto, 
haveria necessidade, de a frase ser colocada após a primeira oração, a 
saber: “Os impostos terão caráter pessoal, sempre que possível, e serão 
graduados segundo...” (1992, p. 75). 
 

Entendimento diverso levaria à confusa e superficial interpretação de que 

se estaria a permitir que a aplicação do princípio da capacidade contributiva restaria 

a cargo do legislador ordinário, o que resultaria, na prática, na anulação de sua 

supremacia enquanto princípio, rebaixando o mandamento constitucional ao nível 

hierárquico de disposições normativas infraconstitucionais, “posto que o contribuinte, 

ao insurgir-se contra sua violação, terá dificuldades em demonstrar que a sua 

observância era, naquele caso, possível.” (MACHADO, 2004, p. 90). 

 

3.5.1 Meios de concretização do princípio da capacidade contributiva 

 

A aplicação do princípio da capacidade contributiva enseja a aplicação de 

técnicas ou instrumentos que buscam atingir critérios reveladores de recursos 

tributáveis. 

                                            
21 LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; 
[...] 
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 
a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; (BRASIL, 1988). 
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Dentre as formas de exteriorização do princípio da capacidade 

contributiva, encontram-se a progressividade, a seletividade e a proporcionalidade. 

A progressividade é um método cuja aplicabilidade é bem recebida pela 

doutrina pelo fato de atingir com maior carga tributária proporcional aqueles que 

apresentam maiores disponibilidades de recursos financeiros, aproximando-se 

melhor da efetividade almejada pelo princípio da capacidade contributiva, conforme 

colaciona Roque Antonio Carrazza: “em nosso sistema jurídico, todos os impostos, 

em princípio, devem ser progressivos. Por quê? Porque é graças à progressividade 

que eles conseguem atender ao princípio da capacidade contributiva.” (2008, p. 88). 

A técnica consiste em fazer incidir alíquotas maiores à medida que se 

aumenta a base de cálculo, sendo versátil por poder ser aplicada para fins fiscais 

(quanto maior o patrimônio, maior será a exação), assim como, para fins extrafiscais, 

buscando modular comportamentos, com o intuito de desencorajar condutas 

meramente especulativas ou, visto por outro ângulo, estimular o melhor 

aproveitamento e circulação de riquezas. 

Contudo, apesar da aceitação doutrinária, ressalta Klaus Tipke (2002, p. 

35) que, “o princípio da capacidade contributiva exige uma base de cálculo 

adequada. Não se deduz dele que a alíquota deva ser progressiva. Contudo, a 

alíquota progressiva é compatível com o princípio da capacidade contributiva”. 

A Constituição Federal prevê expressamente três impostos que deverão 

ser progressivos: o ITR, o imposto sobre a renda (IR) – impostos federais22 – e o 

IPTU (imposto de competência dos Municípios)23. 

                                            
22  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] 

III - renda e proventos de qualquer natureza; (IR) [...] 
VI - propriedade territorial rural; (ITR) 
§ 2º - O imposto previsto no inciso III:  
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na 

forma da lei; [...] 
§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:  
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de 
propriedades improdutivas; (BRASIL, 1988) (grifou-se). 

23  Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; (IPTU) [...] 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto 
previsto no inciso I poderá: 
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (BRASIL, 1988) 

(grifou-se). 



60 

 

O ITR apropria-se da progressividade extrafiscal para impor maior carga 

tributária ao proprietário de imóvel rural que não lhe dê destinação econômica 

suficiente, tornando-o subaproveitado. 

Quanto ao IR, aplica-se a progressividade fiscal onde a lei estabelece 

faixas de renda mensal que serão utilizadas para aferir a alíquota incidente – 

atendendo ao mínimo existencial pela previsão de uma faixa de isenção – 

progredindo até o limite de 27,5% (vinte e sete e meio por cento). 

O IPTU tem o viés de adotar tanto a forma de progressividade fiscal, 

quanto a progressividade extrafiscal. 

A extrafiscal se dá em moldes semelhantes do ITR, ou seja, busca 

estimular o cumprimento da função social da propriedade urbana, elevando em 

função do tempo, a alíquota incidente sobre imóvel não edificado, não utilizado ou 

subutilizado. 

A progressividade fiscal do IPTU é utilizada mediante a variação de 

alíquotas que são majoradas à medida que se eleva o valor do imóvel tributado. 

Também pode ser utilizada com fins fiscais, a progressividade em razão de 

localização e utilização do imóvel. 

Ressalte-se que antes da edição da Emenda Constitucional nº 29, de 

2000, o Supremo Tribunal Federal entendia pela aplicação da progressividade ao 

IPTU apenas para fins extrafiscais, conforme esclarece a sua Súmula de nº 668, 

editada em 2003: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da 

emenda constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se 

destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”. 

(BRASIL, DJ 09/10/2003, p. 4). 

Por fim, apesar da Constituição Federal fazer menção expressa à 

aplicação da progressividade somente a esses três impostos, em julgado de 2013, o 

STF decidiu pela sua aplicabilidade também ao ITCMD: 

 
EXTRAORDINÁRIO – ITCMD – PROGRESSIVIDADE – 
CONSTITUCIONAL. No entendimento majoritário do Supremo, surge 
compatível com a Carta da República 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. (RE 542485 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
045 DIVULG 07-03-2013 PUBLIC 08-03-2013) (grifou-se). 
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Atente-se ao fato que esse entendimento contraria o posicionamento 

sumulado de que a progressividade se aplica apenas a impostos que a Constituição 

Federal expressamente prevê: “É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas 

progressivas para o imposto de transmissão ‘inter vivos’ de bens imóveis - ITBI com 

base no valor venal do imóvel.” (BRASIL, STF, Súmula 656, julgado em 24/09/2003, 

DJ 09/10/2003, p. 3). 

Já a seletividade intenta concretizar o princípio da capacidade contributiva 

e sua aplicabilidade aos tributos indiretos, visto a dificuldade em aferir capacidade 

contributiva em um tributo em que o contribuinte de direito repercute seus ônus para 

o contribuinte de fato, que em última análise é o consumidor final – abstratamente 

indeterminável – de um produto. 

Assim, utiliza-se a seletividade no ICMS24 e no IPI25, determinando a 

progressividade em função inversa da essencialidade do produto, ou seja, produtos 

essenciais terão menores alíquotas que produtos supérfluos. 

Embora o dispositivo constitucional estabelece a obrigatoriedade da 

seletividade apenas quanto ao IPI, deixando ao ICMS a sua facultatividade, alguns 

doutrinadores defendem que não é possível tal interpretação, pois quando a Carta 

Magna estabelece um poder a um ente político, de fato está a lhe impor um poder-

dever, que como tal deve ser observado em atendimento ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público (CARRAZZA, 2003, p. 248). 

A técnica de concretização do princípio da capacidade contributiva mais 

simplória e discutível é a proporcionalidade. 

Consiste, simplesmente, em utilizar-se de uma alíquota única, que incidirá 

sobre uma base de cálculo variável, encerrando que, quanto maior o valor do bem 

tributado, maior seria a carga tributária suportada. 

                                            
24  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; (ICMS) [...]  
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] 
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; (BRASIL, 
1988). 

25  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] 
IV - produtos industrializados; (IPI) [...] 
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; (BRASIL, 1988). 
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A doutrina desfecha críticas a esse método, pois o valor de um único 

bem, considerado isoladamente, revela-se insuficiente para aferir a efetiva 

capacidade tributária, devendo persistir apenas em casos de tributos que não se 

adequem à aplicação da progressividade (BALEEIRO, 2006, pp. 202 e 203). 

Além disso, (diz-se dos tributos que se utilizam da proporcionalidade que 

esses são neutros) “os impostos que não sejam progressivos – mas que tenham 

pretensão de neutralidade – na verdade, são regressivos, resultando em injustiça e 

inconstitucionalidade” (ATALIBA, 1991, p. 49). 
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4 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE NA ORDEM JURÍDICO-

CONSTITUCIONAL DE 1988: VIOLAÇÕES NO ÂMBITO DO IMPOSTO DE RENDA 

 

Estabelecidos os direitos e garantias fundamentais do contribuinte, 

cumpre ao Estado prover sua efetivação. 

Para esse fim admite-se a delimitação, a conformação e a estruturação 

dos referidos direitos através de leis regulamentares elaboradas pelos entes 

competentes. 

Contudo, o que se observa no plano fático é a violação e desrespeito 

desses direitos por parte do Estado, seja através de delimitações que os anulam, 

seja por meio do descumprimento dos princípios constitucionais norteadores do 

sistema tributário nacional. 

Embora a reflexão a seguir refira-se ao Estado português, aplica-se 

perfeitamente ao Estado brasileiro: 

 
O Estado credor dos impostos define as receitas que pretende cobrar; cria 
as leis que considera adequadas àquele fim; modela a relação tributária do 
modo que lhe parece mais conveniente para obter o seu crédito; e hoje 
procede ao arrepio das normas legais para obter a cobrança das garantias 
que pretendeu – e que possivelmente, técnicas legislativas pouco cuidadas 
tornariam de realização incerta. 
Os contribuintes sabem que o Estado é o principal devedor do país; que é 
um dos que mais demora a cumprir as suas dívidas – sendo, portanto, o 
que tem um comportamento mais censurável sob o ponto de vista ético-
jurídico. (CAMPOS, 2008, p. 109). 
 

Contraditoriamente, o Estado elabora leis que não cumpre, dando ao 

contribuinte a percepção de que os dispositivos normativos se aplicam somente para 

lhe impor obrigações, alçando a relação tributária ao nível da arbitrariedade, fazendo 

com que se perca o sentido de relação jurídica e colaboração, e lançando as partes 

(Estado e contribuintes) a um conflito de interesses antagônicos. 

Essa desigualdade hierárquica promove a repulsa do contribuinte pela 

tributação, desfavorecendo sua adesão aos interesses estatais e estimulando 

comportamentos que dificultam a cobrança de tributos, conforme lições de Aliomar 

Baleeiro: 

 
O sucesso de qualquer Política Financeira depende muito da atitude 
psicológica dos contribuintes, segundo sua consciência política, na mais 
pura acepção desta palavra. 
Os abusos dos legisladores e autoridades fiscais amortecem aquela 
consciência e levam o espírito do povo a tolerância com os 
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sonegadores e a hostilidades contra o Fisco, que só tem a ganhar com a 

adesão leal dos cidadãos. (2007, p. 876) (grifou-se). 
 

O Estado comete violações aos valores da segurança jurídica e da justiça 

– essenciais para qualquer relação jurídica – através de agressões aos princípios 

constitucionais tributários, em especial, aos princípios da capacidade contributiva, da 

legalidade, da anterioridade e da irretroatividade. 

 

4.1 As violações aos direitos fundamentais do contribuinte no âmbito do 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) 

 

Pode-se dizer que o melhor campo de observação de agressões a direitos 

dos contribuintes encontra-se na atuação estatal sobre o imposto de renda. 

Despontam violações aos princípios da anterioridade e da irretroatividade 

tributária – relacionados ao valor “segurança jurídica” -  e, em especial, ao princípio 

da capacidade contributiva (que se vincula ao valor “justiça”). 

 

4.1.1 A violação do valor “segurança jurídica”, do princípio da anterioridade 

tributária e do princípio da irretroatividade tributária 

 

O Imposto de Renda apresenta peculiaridades que o torna distinto dos 

demais tributos. 

Seu fato gerador apresenta-se não como algo isolado e instantâneo, mas 

sim como um somatório de fatos (acréscimos e decréscimos patrimoniais) ocorridos 

em um lapso temporal determinado em lei (ano-base) que deverão ser 

contabilizados, conforme regras definidas legalmente, para se alcançar um resultado 

final que representará uma base de cálculo para a incidência ou não (isenção legal) 

da obrigação tributária principal. 

Por esse motivo o fato gerador do imposto de renda apresenta algumas 

classificações doutrinárias não unânimes. Assim, há quem o considere como 

periódico (AMARO, 2008, p. 195), continuado (MACHADO, 2010, p.98) ou, ainda, 

complexo ou “complexivo” (SABBAG, 2014, p. 245), convergindo a doutrina apenas 

quanto ao fato de ser composto por inúmeros fatos isolados, ocorridos em um 
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determinado período de tempo e que somente aperfeiçoa-se com termo ad quem do 

prazo estabelecido. 

Na jurisprudência, o entendimento assentado no STF, conforme voto do 

Ministro Ilmar Galvão – prolatado na relatoria do RE nº 183.119/SC – é no sentido de 

que o fato gerador do IR (em específico para pessoas jurídicas) “surge no último dia 

do exercício social quando se dá o levantamento do balanço social das empresas 

alusivo ao período encerrado [...]” (RE 183119, Voto do relator, inteiro teor, p. 268. 

Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/1996, DJ 14-02-

1997 PP-01988 EMENT VOL-01857-02 PP-00264). 

Esse posicionamento tem levado a controvérsias doutrinárias e 

jurisprudenciais que envolvem decisões acerca da aplicação de leis majoradoras de 

alíquotas do IR em confronto com os princípios da anterioridade e irretroatividade 

tributária. 

Conforme a Súmula nº 584 do Supremo Tribunal Federal: “Ao imposto de 

renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no 

exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração”. (BRASIL, STF, 

1976). 

Segundo o texto sumular, a lei a ser aplicada ao imposto de renda é 

aquela vigente ao tempo da declaração e não a que vigia quando dos fatos que o 

ensejaram, violando não apenas os princípios tributários da não surpresa e da 

irretroatividade, como também o princípio da boa-fé. 

Para ilustrar quão indevida é a aplicação dessa súmula basta um único 

exemplo. 

Inicialmente, suponha-se que uma lei majore a alíquota de IR. Adote-se 

que essa lei fora publicada em 31 de dezembro de 2005, assim, em respeito à 

anterioridade anual à que se submete o imposto de renda, apenas produzirá efeitos 

a partir de 1º de janeiro seguinte (2006), porém, segundo a Súmula nº 584, será 

aplicada ao fato gerador do imposto que será declarado em 2006, fazendo-se incidir 

sobre todos os atos praticados em 2005, ou seja, violando o princípio da 

irretroatividade. 

Ressalte-se que durante todo o ano de 2005 planejamentos tributários já 

terão sido realizados, impostos terão sido recolhidos pela fonte pagadora e a carga 

tributária terá sido contabilizada para fins de cálculo de custos de produtos e 
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serviços já fornecido ou contratados. Isso realizar-se-á tendo por base a lei vigente 

ao tempo dos fatos, entretanto, as mudanças de regras promovidas no derradeiro 

dia do ano-base acarretarão prejuízos que atingirão tão somente o contribuinte, que 

será surpreendido por uma manobra (legal) do Estado. 

Esse entendimento do STF anula por completo o princípio da 

anterioridade tributária e da irretroatividade, pois “estende” os efeitos de uma lei de 

modo retroativo, fazendo com que atinja fatos já constituídos. 

Nas palavras de Eduardo Sabbag (2014, p. 246): 

 
Entendemos que o fato gerador do IR deve ser regido pela lei vigente 
por ocasião de sua ocorrência, haja vista que o tempo rege o ato (tempus 

regit actum). O pensamento defendido no STF é, concessa venia, de 
duvidosa sustentabilidade, pois a lei majoradora do IR deve ser sempre 
pretérita em relação aos fatos presuntivos de riqueza, cujo conjunto 
comporá o fato gerador do imposto. (grifou-se). 

 

A visão do STF atrela-se ao raciocínio sobre o fato gerador pendente, 

admitindo que (embora inicie-se em 1º de janeiro do ano-base) esse apenas se 

reputa plenamente constituído após o decurso de todo o interregno temporal 

determinado em lei, portanto, não se tem fato gerador do IR até que finde o último 

dia do ano-base, aplicando-se então o teor do art. 105, do CTN: 

 
A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros 
e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido 
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116. (BRASIL, 1966) 

(grifou-se). 
 

O próprio conceito de fato gerador “pendente” tem sido questionado pela 

doutrina, sendo alvo de controvertidas opiniões quanto à sua aplicabilidade ante a 

Constituição Federal de 1988. 

Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 91), em suas lições, admite o fato 

gerador pendente, conforme o delineou o legislador tributário por meio da 

interpretação sistemática dos arts. 105 e 11626, do CTN. 

                                            
26  Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os 

seus efeitos: 
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias 
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, 
nos termos de direito aplicável. (BRASIL, 1966). 
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Defendendo a impropriedade legislativa de admitir-se um fato gerador 

como pendente, Sacha Calmon Navarro Coêlho (2001, pp. 564 e 565) afirma que, 

na verdade, o que se diz pendente é o negócio jurídico ou situação fática 

subjacente. O fato gerador realiza-se ou não, de acordo com o a conclusão fática do 

da hipótese de incidência. 

Assim, um negócio jurídico realizado sob condição dará guarida a um fato 

gerador apenas quando concluído, ao passo que, enquanto não satisfeita as 

condições, inexiste qualquer fato gerador de tributo. 

Para o autor referido, uma vez concluído o negócio jurídico condicionado, 

aplicar-se-ia ao fato gerador ora constituído a lei vigente em momento 

imediatamente anterior ao do implemento da condição. 

Luciano Amaro (2008, p. 195) classifica o IR como imposto de fato 

gerador periódico e, corroborando com a doutrina contrária à sistemática adotada 

pelo Código Tributário Nacional quanto ao fato gerador pendente, critica a aplicação 

retro-operante admitida pelo art. 105, do CTN e pela Súmula nº 584, do STF. 

A tese desse autor “é da maior consistência”, segundo Hugo de Brito 

Machado (2004, p. 72), que admite adotá-la sem qualquer restrição e percebe que 

entendimento diverso consubstancia “amesquinhamento do princípio da 

irretroatividade da lei em matéria tributária” e, consequentemente, agressão a direito 

fundamental do contribuinte. 

Em suma, aduz Eduardo Sabbag (2014, p. 244): 

 
A lei nova não mais alcança os fatos geradores pendentes, em face da 
incompatibilidade da parte final do art. 105 do CTN com a redação do 
Princípio da Irretroatividade Tributária, veiculado no inciso III da alínea 
“a” do art. 150 da Constituição de 1988. Acreditamos que “pendente” não 
é o fato gerador; mas o negócio jurídico que lhe dá lastro. O que, de 

fato, pode ocorrer é o fato gerador consistente em negócio jurídico sujeito à 
condição suspensiva (art. 117, I, do CTN). Do exposto, será possível 
verificar que pendente estará o negócio jurídico, e não o fato gerador. Este 
ocorrerá ou não. Essa é razão pela qual, a nosso ver, a lei tributária só se 
aplica mesmo a fatos geradores futuros, pois o debatido “fato gerador 
pendente” nada mais é do que uma possibilidade jurídica. Se a 

condição jamais ocorrer, sua inexistência será inexorável. (grifou-se). 
 

Atente-se, ainda, para o detalhe que a Súmula nº 584, do STF, ora em 

comento, fora editada em 1976, quando o fato gerador do imposto de renda era 

constituído no 1º dia do exercício e não por meio do somatório de atos do ano-base. 
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E ainda sobre o fato gerador do IR, Ives Gandra Martins (2001, pp. 154-

156) esclarece que não se deve confundir a base de cálculo do imposto com seu 

fato gerador, percebe-se que ao fim de cada ano-base o que se busca é aferir 

somente o lucro líquido, que figurará não como ato instantâneo e isolado, mas como 

o somatório de atos concatenados de “aquisições de disponibilidades econômicas e 

jurídicas”, concluindo o autor que, o que se verifica ao fim do exercício é tão 

somente o levantamento da base de cálculo relativo aos fatos geradores que lhe são 

anteriores e que se uma lei for posterior a tais fatos – mesmo que se verifique ser 

anterior à apuração da base de cálculo – não deverá incidir sobre àqueles que já 

ocorreram. 

Persiste no STF, contudo, uma linha de defesa da aplicabilidade da 

Súmula nº 584, conforme o julgado a seguir: 

 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 31.12.94, CONVERTIDA NA 
LEI Nº 8.981/95. ARTIGOS 42 E 58, QUE REDUZIRAM A 30% A PARCELA 
DOS PREJUÍZOS SOCIAIS, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, 
SUSCETÍVEL DE SER DEDUZIDA NO LUCRO REAL, PARA APURAÇÃO 
DOS TRIBUTOS EM REFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. Diploma 
normativo que foi editado em 31.12.94, a tempo, portanto, de incidir 
sobre o resultado do exercício financeiro encerrado. Descabimento da 
alegação de ofensa aos princípios da anterioridade e da 
irretroatividade, relativamente ao Imposto de Renda, o mesmo não se 
dando no tocante à contribuição social, sujeita que está à anterioridade 
nonagesimal prevista no art. 195, § 6º da CF, que não foi observado. 
Recurso conhecido, em parte, e nela provido. (RE 232084, Relator(a):  Min. 
ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 04/04/2000, DJ 16-06-2000 
PP-00039 EMENT VOL-01995-03 PP-00615) (grifou-se). 
 

No mesmo sentido, apresentou-se o acórdão seguinte: 

 
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 
Imposto de renda. Lei no 8.383/91. Aplicação no exercício de 1992. 
Alegação de violação aos princípios constitucionais da irretroatividade 
e da anterioridade. Não ocorrência. Precedentes. 3. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (AI 409964 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR 
MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, DJe-222 DIVULG 20-
11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-05 PP-00915) (grifou-se). 
 

Em posição minoritária dentro do STF, o Ministro Carlos Velloso reiterou 

seu entendimento de inaplicabilidade da Súmula nº 584, por ofensa ao princípio da 

irretroatividade tributária: 

 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. 
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS 
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JURIDICAS. Lei n. 7.689, de 15.12.88. I. - Contribuições parafiscais: 
contribuições sociais, contribuições de intervenção e contribuições 
corporativas. C.F., art. 149. Contribuições sociais de seguridade social. 
C.F., arts. 149 e 195. As diversas espécies de contribuições sociais. II. - A 
contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, e uma contribuição social instituída 
com base no art. 195, I, da Constituição. As contribuições do art. 195, I, II, 
III, da Constituição, não exigem, para a sua instituição, lei complementar. 
Apenas a contribuição do parag. 4. do mesmo art. 195 e que exige, para a 
sua instituição, lei complementar, dado que essa instituição deverá observar 
a técnica da competência residual da União (C.F., art. 195, parag. 4.; C.F., 
art. 154, I). Posto estarem sujeitas a lei complementar do art. 146, III, da 
Constituição, porque não são impostos, não há necessidade de que a lei 
complementar defina o seu fato gerador, base de cálculo e contribuintes 
(C.F., art. 146, III, "a"). III. - Adicional ao imposto de renda: classificação 
desarrazoada. IV. - Irrelevância do fato de a receita integrar o orçamento 
fiscal da União. O que importa e que ela se destina ao financiamento da 
seguridade social (Lei 7.689/88, art. 1.). V. - Inconstitucionalidade do art. 
8., da Lei 7.689/88, por ofender o princípio da irretroatividade (C.F., art, 
150, III, "a") qualificado pela inexigibilidade da contribuição dentro no 
prazo de noventa dias da publicação da lei (C.F., art. 195, parag. 6). 
Vigência e eficácia da lei: distinção. VI. - Recurso Extraordinário 

conhecido, mas improvido, declarada a inconstitucionalidade apenas do 
artigo 8. da Lei 7.689, de 1988. (RE 138284, Relator(a):  Min. CARLOS 
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1992, DJ 28-08-1992 PP-
13456 EMENT VOL-01672-03 PP-00437 RTJ VOL-00143-01 PP-00313) 
(grifou-se). 
 

Em outro voto, o Ministro Carlos Velloso asseverou: 

 
Todavia, repete-se, na Constituição de 1988, vigente, tratando-se de lei que 
estabeleça incidência tributária, o princípio é estabelecido tout court. É 
dizer, é mantido de forma ampla, sem referência a direito adquirido, ato 
jurídico perfeito ou coisa julgada: C.P., art. 150, III, a. 
Desta forma, a lei nova que institui incidência tributária, criando ou 
majorando tributo, não tem aplicação retroativa, simplesmente, não sendo 
necessário indagar se ela viola ou não direito adquirido, ato jurídico perfeito 
ou coisa julgada. Esse tipo de lei, repete-se, não tem aplicação retroativa, 
tout court. (RE 183130, Voto do Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, 
inteiro teor, pp. 12-28.  Relator(a) p/ Acórdão:  Min. TEORI ZAVASCKI, 
Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2014, DJe-225 DIVULG 14-11-2014 
PUBLIC 17-11-2014 EMENT VOL-02758-01 PP-00001) 
 

Observe-se que esse voto contribuiu para o afastamento da aplicação da 

Súmula nº 584, do STF (muito embora isto tenha se dado com fulcro na função 

extrafiscal presente), culminando no acórdão seguinte: 

 
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. 
OPERAÇÕES INCENTIVADAS. LEI 7.988/89, ART. 1º, I. 1. Não é legítima 
a aplicação retroativa do art. 1º, I, da Lei 7.988/89 que majorou a alíquota 
incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no 
passado, ainda que no mesmo exercício. Relativamente a elas, a legislação 
havia conferido tratamento fiscal destacado e mais favorável, justamente 
para incrementar a sua exportação. A evidente função extrafiscal da 
tributação das referidas operações afasta a aplicação, em relação a 
elas, da Súmula 584/STF. 2. Recurso Extraordinário improvido. 
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(RE 183130, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão:  
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2014, DJe-225 
DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014 EMENT VOL-02758-01 PP-
00001) (grifou-se). 
 

No âmbito do STJ, no entanto, é que as críticas à Súmula nº 584, do STF, 

são mais veementes: 

 
Tributário. Imposto de Renda. Ciclo de Formação do Fato Gerador. 
Momento da Disponibilidade Econômica ou Jurídica do Rendimento. CTN, 
arts. 104, 106, 116 - Decreto-lei 1.967/82. Súmula 584/STF. 
1. O fato gerador do Imposto de Renda identifica-se com a 
disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento (CTN, art. 116). 
Inaplicabilidade da Súmula 584/STF, construída à luz de legislação 
anterior ao CTN. 
2. A tributação do Imposto de Renda decorre de concreta 
disponibilidade ou da aquisição de renda. 
3. A lei vigente após o fato gerador, para a imposição do tributo, não 
pode incidir sobre o mesmo, sob pena de malferir os princípios da 
anterioridade e irretroatividade. 
4. Precedentes jurisprudenciais. 
5. Recurso não provido. 
(REsp 179.966/RS, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 21/06/2001, DJ 25/02/2002, p. 208) (grifou-se) 
 

Nesse mesmo sentido, assentou-se o seguinte acórdão: 

 
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - IMPOSTO DE RENDA. 
1. A lei que altera o imposto de renda deve estar em vigor em um ano, 
para poder incidir no ano seguinte. A incidência se faz pela eficácia da 
norma. 
2. Publicada a Lei 9.430/96, em 1º de janeiro do ano seguinte já estava com 
eficácia completa e passível de aplicação, para reflexo no pagamento do 
exercício de 1998. 
3. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos. 
(EDcl no REsp 377.099/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 02/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 169) (grifou-se). 
 

Destaque-se do inteiro teor do referido acórdão, fragmento do voto da 

relatora acerca da superação da Súmula nº 584 do STF: 

  
A Súmula 584/STF está superada nos moldes colocados no seu verbete, 
entendendo-se que na atual redação da CF/88 aplica-se ao Imposto de 
Renda a lei vigente no ano antecedente, de modo a já estar ela com plena 
eficácia no início do ano-base. Assim sendo, a Lei 9.430/96 teve vigência 
em 1996 e, em 1º/1/97, ou seja, no ano seguinte, plena eficácia, de modo a 
já incidir sobre os fatos geradores iniciados em janeiro de 1997. 
Com razão a FAZENDA quando diz ter a embargante confundido vigência 
com eficácia, o que deve ser devidamente observado. (Voto da relatora: 
Ministra Eliana Calmon. EDcl no REsp 377.099/RS, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2004, DJ 17/05/2004, p. 
169). 
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Conclui-se então, pela inaplicabilidade da Súmula nº 584 do STF, 

devendo a mesma ser tida por superada, de modo que, em atendimento aos direitos 

fundamentais do contribuinte, as alterações legais promovidas no IR que resultem 

em sua majoração ou apresentem-se prejudiciais ao contribuinte, deverão ter plena 

eficácia apenas sobre fatos geradores iniciados após a sua vigência. 

Exemplificando, uma lei nº 1/2008 (hipotética) reguladora do IR, publicada 

em 14 de maio de 2008, atingirá sua plena eficácia tão somente em 1º de janeiro de 

2009. Assim, se a lei instituir, dentre outras coisas, a incidência de uma alíquota “x” 

(majorada em relação à aplicada anteriormente) para uma faixa de rendimentos “a”, 

o fato gerador – complexo, composto de inúmeros fatos ocorridos ao longo do ano-

base de 2009 – deverá ser apurado, declarado e recolhido no ano seguinte (2010, 

ano-exercício) com base nos dispositivos elencados na lei nº 1/2008, mas esta não 

será aplicada aos fatos geradores ocorridos em 2008. 

Caso haja qualquer modificação na lei ainda em 2009, em atenção ao 

princípio da anterioridade, deverá incidir apenas nos atos praticados no ano seguinte 

(2010). 

Enfim, desponta-se por justo e em consonância com o princípio da 

segurança jurídica – em pleno atendimento aos princípios da anterioridade tributária 

e da irretroatividade tributária – que os fatos ocorridos em determinado ano fiscal 

sejam apurados pela incidência da lei vigente e dotada de eficácia plena quando do 

primeiro dia do ano em questão, e para isso, que tenha essa sido publicada até o 

último dia do ano anterior. 

 

4.1.2 A violação do valor “justiça” e do princípio da capacidade contributiva 

 

O princípio da capacidade contributiva destaca-se dentre os que se 

vinculam à realização do “ideal de justiça” em matéria tributária. 

Sua aplicação ao Imposto de Renda ocorre de forma ampla tendo-se em 

conta a análise comparativa em relação a outros impostos. 

Segundo esclarece Regina Helena Costa (2003, pp. 25-30), a legislação 

que regulamenta o IR aplica algumas medidas que visam concretizar o princípio da 

capacidade contributiva, muito embora que de modo insuficiente. 
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Dentre as medidas apontadas a autora destaca a consideração das 

condições pessoais do contribuinte, o estabelecimento de um mínimo existencial 

não-tributável, estabelecimento de progressividade de alíquotas em função da renda 

obtida. 

Percebe-se, entretanto, que tais medidas ainda são timidamente 

aplicadas ou são utilizadas de maneira distorcida, de forma que não se atinge 

plenamente o objetivo de justiça fiscal no âmbito do imposto de renda, resultando 

em notório prejuízo ao contribuinte, violação ao princípio da capacidade contributiva 

e de direitos fundamentais ligados à seara tributária. 

 

4.1.2.1 A violação presente na restrição de deduções para fins de apuração da base 

de cálculo do IR 

 

Para que ocorra a determinação da base de cálculo do IR são 

necessárias operações somatórias e dedutivas de receitas e despesas realizadas no 

decorrer do ano-base. 

Essa é a forma mais racional de aferir se o contribuinte fez ou não jus a 

qualquer acréscimo patrimonial e em que medida isso se deu. 

O conceito de renda, conforme entendimento jurisprudencial27, abarca o 

sentido de auferimento patrimonial para contribuinte. 

O Ministro Carlos Velloso, em seu voto no julgamento do RE nº 117.887-

SP, assim posicionou-se: 

 
[...] não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa existir 
renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo 
patrimonial que ocorre mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a 
título oneroso. (RE 117887, Voto do Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP-06923 EMENT 
VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-00150-02 PP-00578). 
 

                                            
27  EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA - CONCEITO. Lei n. 

4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. 
I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica reconhecer a existência de 
receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou 
o auferimento de algo, a título oneroso. C.F., 1946, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 

21, IV. CTN, art. 43. II. - Inconstitucionalidade do art. 38 da Lei 4.506/64, que institui adicional de 
7% de imposto de renda sobre lucros distribuídos. III. - R.E. conhecido e provido. (RE 117887, 
Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP-
06923 EMENT VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-00150-02 PP-00578) (grifou-se). 
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Portanto, revela-se como primordial que se acolham fielmente tanto as 

receitas obtidas quantos as despesas realizadas para que se identifique o justo e 

devido incremento ao patrimônio que implicará no fato gerador e servirá de 

parâmetro para a obtenção da base de cálculo. 

Isso resume a pessoalidade característica do imposto de renda e o torna 

o tributo mais próximo de realizar o princípio da capacidade contributiva. 

O aludido princípio, porém, tem sido violado pelo Fisco. E isso ocorre, de 

forma mais evidente, no regime de tributação de lucro real a que se submetem 

algumas pessoas jurídicas. 

A apuração da base de cálculo do IR, quando realizada por esse sistema, 

permite que o contribuinte informe as receitas obtidas, bem como as deduções 

devidas. 

Entretanto, e aqui reside a agressão ao direito fundamental do 

contribuinte, a legislação tributária infraconstitucional determina que as despesas 

operacionais – aquelas realizadas em prol da manutenção da atividade empresarial 

– somente poderão ser deduzidas se forem consideradas “necessárias”, de acordo 

com o que estabelecem os dispositivos normativos. 

A lei, contraditoriamente, afirma que uma despesa é essencial ao 

custeamento da fonte produtora e simultaneamente nega sua dedutibilidade. 

Violando não apenas a capacidade contributiva, mas também diversos 

outros princípios constitucionais atrelados à ordem econômica, à liberdade e à livre 

iniciativa, o Fisco “pré-determina” o quanto uma empresa pode despender para 

realizar suas atividades. 

Observe-se que faz parte do próprio risco da atividade econômica a 

determinação dos modos de operacionalização da produção, a gestão do plano de 

negócios, além de estipulação de margem de lucratividade, políticas de 

investimentos em aprimoramentos e pesquisas de mercado e produtos etc. 

Todas as variáveis que envolvem qualquer atividade econômica somam-

se às variáveis do mercado econômico o que resulta inúmeras possibilidades de 

gerir-se uma pessoa jurídica, donde ultima-se que empresas podem ter despesas 

operacionais “necessárias” totalmente distintas umas das outras. 
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A legislação tributária tolhe o contribuinte (pessoa jurídica). Interfere em 

seu agir decidindo o que se pode ou não gastar, o que é ou não necessário para a 

sua atividade. 

Olvida a lei que, essa tentativa de padronização, conduz a manobras 

contábeis que elidem a veracidade dos fatos, desestimulam a busca por inovações 

tecnológicas enquanto fixam “modelos” produtivos. 

O Fisco assume o papel de sócio (in)oportuno, onde impõe sua ingerência 

nas despesas que admite “bancar”, colhendo ao final, a participação nos lucros, 

porém esquivando-se de qualquer eventual prejuízo sofrido pelo contribuinte. 

Toda essa cizânia espraia-se ainda ao âmbito do imposto de renda das 

pessoas físicas. 

Conforme a Lei nº 9250 de 26 de dezembro de 1995, que dispõe acerca 

do imposto de renda das pessoas físicas, na aferição da base de cálculo as 

despesas com educação apenas podem ser deduzidas até o limite estabelecido pela 

legislação infraconstitucional28. 

Ocorre que, além dessa arbitrária limitação legal, as determinações 

infralegais surgem para soçobrar qualquer resquício do princípio da capacidade 

contributiva. 

A Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014 corrói 

ainda mais o direito fundamental do contribuinte. 

 

 

                                            
28  Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as 

somas: 
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário [...] 
II - das deduções relativas: [...] 
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, 

efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as 
creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, 
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e 
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até 
o limite anual individual de: [...] 
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) para o ano-
calendário de 2014; (grifou-se). 
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Segundo a regra estabelecida no referido instrumento apenas são 

dedutíveis despesas com instrução que se identifiquem como sendo pagamento de 

mensalidades a instituições de ensino29. 

Qualquer outra despesa, mesmo que comprovadamente realizada com 

instrução, não será contabilizada para fins de redução da base de cálculo do IR. 

Atente-se, ainda, para a questão dizer respeito à educação, direito 

fundamental do cidadão e dever do Estado, conforme previsto na Constituição 

Federal de 1988 em seus artigos 6º30 e 20531. 

Inconcebível que o Estado desconheça que despesas com fardamentos, 

livros didáticos e materiais escolares não sejam legitimamente investimentos 

educacionais. 

E aqui a penalidade ao contribuinte é dupla, pois segundo pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT, estima-se que a carga 

tributária em materiais escolares pode ultrapassar aos 47% (quarenta e sete por 

cento). (BRASIL, 2015). 

Como se pretende preparar cidadãos qualificados para o mercado de 

trabalho cada vez mais globalizado sem que se admita a imprescindibilidade de um 

curso de idiomas e de informática? 

                                            
29  Art. 92. Não se enquadram no conceito de despesas com instrução: 

I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração de 
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários, computação eletrônica 
de dados, papel, fotocópia, datilografia, digitação, tradução de textos, impressão de questionários 
e de tese elaborada, gastos postais e de viagem; 
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais; 
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção, corte e 
costura, informática e assemelhados; 
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares; 
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros; 
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a educação de 
menores desvalidos e abandonados; 
VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações voltadas para a 
educação; e 
VIII - o valor despendido para pagamento do crédito educativo. 

30  Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988) (grifou-se). 

31 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988) (grifou-se). 
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Pese-se ainda, que a educação básica pública ofertada (englobando 

ensino infantil, fundamental e médio) é de baixa qualidade em comparação com o 

ensino promovido em instituições privadas.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP apresenta-se a diferença de até 2 (dois) pontos 

qualitativos em prol das escolas privadas, conforme apurado através do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no confronto entre os tipos de 

instituições avaliadas (públicas x privadas) (BRASIL, 2014). 

Além do mais, o Estado atesta sua incompetência na prestação desse 

serviço público ao instituir o sistema de cotas para ingresso em faculdades públicas, 

determinando que se reservem um número de vagas para alunos oriundos de 

escolas públicas. 

Como se já não bastassem os argumentos, ainda existe um déficit no 

número de vagas em escolas públicas. Segundo Carmen Guerreiro (2013), por 

exemplo, “faltam 1,157 milhão de vagas nas pré-escolas brasileiras”, o que deixa 

como única alternativa o custeio da educação em instituições privadas.  

Assim, o Estado não cumpre seu dever de promover a educação, quando 

o faz, apresenta desempenho insatisfatório e caso o cidadão intente realizá-lo por 

conta própria terá de arcar com todos os custos e ainda ser extorquido em seu 

Imposto de Renda, que contabiliza como o acréscimo patrimonial algo que sequer 

fez parte do patrimônio do contribuinte, pois foi despendido para fins de instrução. 

O Estado promove então o comodismo na educação, ao invés de 

estimular cada vez mais seu incremento. 

Por exemplo, para o ano-calendário de 2014, os abastados que se 

encorajaram a buscar a educação e o “pleno desenvolvimento da pessoa”, o Estado 

“beneficiará” com a possibilidade de dedução de R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) por dependente, o que possibilitou 

bancar a mensalidade de até R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em uma 

instituição de ensino. 

Esses vergonhosos números traduzem a cegueira social do Estado, pois 

a disparidade entre essa mensalidade admitida a dedução no IR e a praticada pelas 

instituições mostram uma defasagem insanável. 

Segundo aduzem Bianca Pinto Lima e Gustavo Santos Ferreira (2014): 
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Entre 1996 e 2001, não houve reajuste no IR – tanto dos benefícios fiscais 
como das faixas de cobrança da tabela progressiva. Nos anos seguintes, 
quase todas as elevações foram inferiores às variações do IGP-M (índice de 
inflação utilizado pela maioria das escolas para calcular as mensalidades) e 
do IPCA (índice oficial usado como referência pelo governo). 
Assim, nos últimos 17 anos, o IGP-M subiu 335% ante a correção de 
apenas 90% na dedução. 
 

Na jurisprudência pode-se verificar a existência de alguns julgados que 

reconhecem a inconstitucionalidade da restrição e da limitação na dedução de 

despesas com educação. 

No Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região pode-se encontrar 

decisão emblemática (2012), na qual esse posiciona-se pela inconstitucionalidade 

da limitação à dedução de despesas com educação, expondo dentre as 

fundamentações, o fato de que educação trata-se de direito fundamental, ao qual o 

Estado não supre, que a incidência de tributação sob as despesas do contribuinte 

com a satisfação desse direito agride o conceito constitucional de renda e o princípio 

da capacidade contributiva, bem como, que a desoneração tributária do 

custeamento da educação figura como medida concretizadora desse direito32. 

                                            
32 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. LIMITES À 

DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 8º, II, "B", DA LEI Nº 9.250/95. EDUCAÇÃO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. DEVER 
JURÍDICO DO ESTADO DE PROMOVÊ-LA E PRESTÁ-LA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 
NÃO TRIBUTAÇÃO DAS VERBAS DESPENDIDAS COM EDUCAÇÃO. MEDIDA 
CONCRETIZADORA DE DIRETRIZ PRIMORDIAL DELINEADA PELO CONSTITUINTE 
ORIGINÁRIO. A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE GASTOS COM EDUCAÇÃO VULNERA O 
CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA E O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA. 

1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada pela e. Sexta Turma desta Corte em sede de 
apelação em mandado de segurança impetrado com a finalidade de garantir o direito à dedução 
integral dos gastos com educação na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa 
Física de 2002, ano-base 2001. 2. Possibilidade de submissão da quaestio juris a este colegiado, 
ante a inexistência de pronunciamento do Plenário do STF, tampouco do Pleno ou do Órgão 
Especial desta Corte, acerca da questão. 3. O reconhecimento da inconstitucionalidade da norma 
afastando sua aplicabilidade não configura por parte do Poder Judiciário atuação como legislador 
positivo. Necessidade de o Judiciário - no exercício de sua típica função, qual seja, averiguar a 
conformidade do dispositivo impugnado com a ordem constitucional vigente - manifestar-se sobre 
a compatibilidade da norma impugnada com os direitos fundamentais constitucionalmente 
assegurados. Compete também ao poder Judiciário verificar os limites de atuação do Poder 
Legislativo no tocante ao exercício de competências tributárias impositivas. 4. A CF confere 
especial destaque a esse direito social fundamental, prescrevendo o dever jurídico do Estado de 
prestá-la e alçando-a à categoria de direito público subjetivo. 5. A educação constitui elemento 
imprescindível ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à livre 
determinação do indivíduo, estando em estreita relação com os primados basilares da 
República Federativa e do Estado Democrático de Direito, sobretudo com o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Atua como verdadeiro pressuposto para a concreção de outros 

direitos fundamentais. 6. A imposição de limites ao abatimento das quantias gastas pelos 
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Esse posicionamento foi reiterado em outro julgado de 2014, no qual o 

TRF da 3ª Região reconhece a aplicabilidade do acórdão supramencionado para 

fundamentar pedido de restituição do indébito tributário (através de compensação) 

referente às diferenças na base de cálculo ocasionadas pela restrição indevida às 

deduções de despesas com educação33. 

                                                                                                                                       

contribuintes com educação resulta na incidência de tributos sobre despesas de natureza 
essencial à sobrevivência do indivíduo, a teor do art. 7 º, IV, da CF, e obstaculiza o exercício 
desse direito. 7. Na medida em que o Estado não arca com seu dever de disponibilizar ensino 
público gratuito a toda população, mediante a implementação de condições materiais e de 
prestações positivas que assegurem a efetiva fruição desse direito, deve, ao menos, fomentar e 
facilitar o acesso à educação, abstendo-se de agredir, por meio da tributação, a esfera jurídico-
patrimonial dos cidadãos na parte empenhada para efetivar e concretizar o direito fundamental à 
educação. 8. A incidência do imposto de renda sobre despesas com educação vulnera o 
conceito constitucional de renda, bem como o princípio da capacidade contributiva, 
expressamente previsto no texto constitucional. 9. A desoneração tributária das verbas 
despendidas com instrução configura medida concretizadora de objetivo primordial traçado 
pela Carta Cidadã, a qual erigiu a educação como um dos valores fundamentais e basilares 
da República Federativa do Brasil. 10. Arguição julgada procedente para declarar a 

inconstitucionalidade da expressão "até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e 
setecentos reais)" contida no art. 8º, II, "b", da Lei nº 9.250/95. (TRF 3ª Região, ORGÃO 
ESPECIAL, ARGINC 0005067-86.2002.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN 
MAIA, julgado em 28/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/05/2012) (grifou-se). 

33 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INOMINADO. 
ART. 557, CPC. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LIMITES À DEDUÇÃO DAS 
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, II, 'b' da 
LEI 9.250/95. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 176, § ÚNICO DO REGIMENTO 
INTERNO DO TRF 3ª REGIÃO. DEDUÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1.O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante 
acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou 
improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico 
enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente constou da respectiva 
fundamentação. 2.Caso em que o Órgão Especial desta Corte no julgamento da ARGINC 
0005067-86.2002.4.03.6100, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, e-DJF3 11/05/2012, declarou a 
inconstitucionalidade da limitação estabelecida em lei para a dedução, da base de cálculo do 
IRPF, de gastos com educação, nos termos dos artigos 8º, II, "b", da Lei 9.250/1995. 3.No tocante 
ao pedido de restituição do indébito tributário, é cabível o deferimento da compensação. 
Consolidada a jurisprudência no sentido de que o regime aplicável à compensação é o vigente ao 
tempo da propositura da ação, ficando o contribuinte sujeito a um dos seguintes diplomas legais: 
Lei 8.383/91, de 10/12/1991; Lei 9.430, de 27/12/1996 (redação originária); e Lei 10.637, de 
30/12/2002 (alterou a Lei 9.430/96). 4.Caso em que é possível a compensação entre quaisquer 
tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal, no regime da Lei 
9.430/96 (AGRESP 1.003.874, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 03/11/2008); e no regime da Lei 
10.637/2002, independentemente de pedido ou autorização, mas sempre com observância dos 
respectivos e demais requisitos legais (RESP 1.028.724, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJE 
15/05/2008), incluindo, a partir da LC 104, de 10/01/2001, que inseriu o artigo 170-A ao Código 
Tributário Nacional, a exigência do trânsito em julgado da decisão judicial respectiva (AGRESP 
1.061.094, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJE 26/11/2009). 5.Acerca do indébito fiscal, a Corte 
Superior pacificou a orientação de que o respectivo valor principal é passível de atualização com a 
aplicação de "expurgos inflacionários", além de índices legais. Assim, os juros de mora, previstos 
no artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (1% ao mês) são cabíveis, mas somente a partir 
do trânsito em julgado e que desde que este ocorra anteriormente a 01.01.96, pois a partir daí 
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Em outro caso, o Ministério Público Federal, por meio do Procurador 

Regional da República Francisco de Araújo Macedo Filho, ingressou com a Ação 

Civil Pública nº 97.09198-034, na qual obteve êxito em declarar inconstitucional a 

limitação da dedução de despesas com instrução. No entanto, após esgotados todos 

os recursos, a Fazenda Pública ingressou com a Ação Rescisória nº 6208-CE, a 

qual foi julgada procedente por entender-se que não há legitimidade ativa do 

Ministério Público para pleitear direitos individuais em matéria tributária, além do 

que, a sentença exarada na ACP referida, representaria ofensa ao princípio 

federativo, visto que se aplicaria tão somente aos contribuintes do Estado do 

Ceará35. 

                                                                                                                                       

aplicável, exclusivamente, a Taxa SELIC. 6.Caso em que a ação foi ajuizada na vigência da Lei 
10.637/2002, cujos requisitos legais devem ser observados para efeito de compensação do 
indébito fiscal, observados os critérios de atualização citados. 7.Quanto à alegação de que após o 
julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte, foi proferido 
julgamento no Supremo Tribunal Federal em sentido diverso, fazendo cessar seu efeito vinculante 
(§único do art. 176 do Regimento Interno do TRF/3ª Região), não assiste razão à agravante: 
extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o entendimento diverso, ainda que 
proferido após o julgamento da arguição de constitucionalidade, já existia anteriormente, não 
havendo que se falar em mudança de entendimento daquela E. Corte. 8.Acrescente-se que o 
precedente invocado pela agravante não foi proferido em sede de recurso repetitivo, tampouco 
com efeito vinculante.  Ademais, está pendente de apreciação, no Supremo Tribunal Federal, a 
ADI n.º 4927, questionando os limites de dedução definidos pela Lei n.º 9.250/95. 9.Agravo 
inominado desprovido. (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AMS 0006130-63.2013.4.03.6100, 
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 09/04/2015, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:14/04/2015). 

34  Vide ANEXO A. 
35  PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSTO DE RENDA 

PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO ILIMITADA DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. ART. 8º, II, B DA LEI 
Nº 9.250/95. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MPF. MATÉRIA 
TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
I. Existe verossimilhança do direito, suficiente para a antecipação de tutela, quando, em ação 
rescisória, a Fazenda Nacional pleiteia a desconstituição de acórdão que, em ação civil pública 
proposta pelo Ministério Público Federal, reconheceu aos contribuintes de determinado 
Estado-membro o direito de deduzir de modo ilimitado os gastos com educação da base de 
cálculo do IRPF, face à inconstitucionalidade do art. 8º, II, b da Lei nº 9.250/95. II. 
Plausibilidade da tese de ilegitimidade ativa do MPF em, por meio de ação civil pública, 
pleitear o reconhecimento de direitos individuais em matéria tributária, mesmo antes da 
vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/2001. III. A criação de regime tributário diferenciado 
para os contribuintes de determinado Estado-membro, com ofensa ao princípio federativo, 
justifica a antecipação da tutela para suspender a execução do acórdão rescindendo. IV. Risco de 
lesão grave ao erário e à ordem tributária, face à proximidade da data-limite para a entrega da 
Declaração Anual de Ajuste do IRPF quando, à época do provimento agravado, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil já havia disponibilizado a versão nacional unificada do respectivo 
programa de computador. V. Agravo regimental improvido. (PROCESSO: 20090500007740301, 
AGRAR6208/01/CE, RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI, 
Pleno, JULGAMENTO: 01/07/2009, PUBLICAÇÃO: DJ 29/07/2009 - Página 102) (grifou-se). 
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Embora, esses entendimentos alentem a perspectiva de mudanças na 

sistemática de incidência do IR, a questão ainda não foi enfrentada diretamente 

pelos tribunais superiores. 

No STF, a ADI nº 4927 proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados de Brasil, que questiona a constitucionalidade do art. 8º, II, alínea “b”, 

itens 7, 8 e 9, da Lei nº 9.250 de 1995, de 26 de dezembro de 1995 – onde se 

estabelece o limite para a dedução de despesas com instrução no imposto sobre 

rendas das pessoas físicas – encontra-se concluso para a relatora Ministra Rosa 

Weber desde de 05 de setembro de 2014. Ainda que pese pedido de liminar, 

percebe-se que o mesmo fatalmente perderá seu objeto, posto que a referida 

demanda questiona, especificamente, os limites admitidos à dedução das despesas 

com instrução para o ano-calendário de 2012 (R$ 3.091,35), 2013 (R$ 3.230,46) e 

2014 (R$ 3.375,83), respectivamente. 

 

4.2 A “regressividade” do sistema tributário nacional e os direitos 

fundamentais do contribuinte 

 

O IR apresenta-se como o mais pessoal de todos os impostos (COSTA, 

2003, p. 26), e isso o torna o tributo com maior aptidão a realizar justiça fiscal e 

concretizar os direitos fundamentais do contribuinte. 

Não é o que se observa na prática. 

Apesar da sua importância para os cofres públicos, comparativamente, 

segundo conclui Ricardo Varsano (et al., 1998, p. 18):  

 
[...] a participação da tributação da renda na carga tributária brasileira é 
baixa, atingindo apenas 23%. Essa é uma base de incidência amplamente 
utilizada, conforme era de se esperar, nos países de renda alta. No caso 
japonês, por exemplo, os tributos sobre a renda representam 70% da carga 
total. Entretanto, o dado mais significativo é que o Brasil é superado, 
inclusive, por alguns países latino-americanos de renda per capita inferior à 
nossa, como a Venezuela, o Panamá e o México (participações de, 
respectivamente, 50%, 33% e 25% na carga total). 
Além da participação da tributação da renda ser baixa no Brasil, ela se 
concentra nas pessoas jurídicas, o que afeta negativamente a 
competitividade dos produtores nacionais. O nível da tributação de pessoas 
físicas, reconhecidamente superior à de pessoas jurídicas seja em termos 
de eqüidade seja por seus efeitos econômicos, é extremamente baixo em 
comparação com padrões internacionais. [...] Em conseqüência, a 
participação da tributação de indivíduos na arrecadação do imposto de 
renda, embora superior à de países latino-americanos, é muito inferior à de 
países desenvolvidos. 
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Acrescente-se a esse quadro, excessiva concentração da carga tributária 

em tributos indiretos: 

 
[...] a carga tributária brasileira é muito dependente de impostos sobre a 
produção e circulação de bens e serviços que, no agregado, atingem 
arrecadação de cerca de 14% do PIB. A elevada participação da tributação 
de bens e serviços parece ser uma tradição latino-americana pois, além do 
Brasil, onde a participação de tais tributos atinge 60% do total, Chile (55%), 
México (68%) e outros também dependem excessivamente dessa base de 
incidência. Nos países desenvolvidos, esse percentual situa-se, em geral, 
entre 30% e 45%. O Japão, onde esses tributos respondem por apenas 
13% da receita tributária, os Estados Unidos (21%), Cingapura (22%) e 
Austrália (24%) são as exceções. (VARSANO et al, 1998, pp. 17 e 18). 
 

Em uma análise da carga tributária – compreendendo esta como a 

relação entre o Produto Interno Bruto do país relacionado com a totalidade de 

tributos despendidos pelos cidadãos – pode-se observar que a atual sistemática 

tributária brasileira provoca como resultado a concentração de renda, descumprindo 

preceitos constitucionais de promover a igualdade e a isonomia. 

Essa distorção é doutrinariamente denominada por regressividade, como 

argumentam, por exemplo, Eduardo Sabbag (2014, p. 195) e Regina Helena Costa 

(2003, p. 26). 

Isso deve-se a preferência do legislador em onerar excessivamente o 

consumo de bens e serviços – através da tributação indireta – em detrimento da 

tributação da renda e do patrimônio (que se dá por meio de tributos direitos). 

Os tributos indiretos são incompatíveis com a pessoalidade e, embora 

apliquem-lhes a seletividade, não consideram inteiramente a capacidade contributiva 

do contribuinte, fazendo-se incidir do mesmo modo para qualquer contribuinte. 

“A consequência é a imposição de maior ônus àqueles que ostentam 

menor aptidão de contribuir às despesas do Estado, posto que, em regra, quem 

possui renda e patrimônio, revela maior capacidade contributiva” (COSTA, 2003, p. 

26). 

Essa sistemática apresenta reflexos diretos sobre a distribuição de renda 

na sociedade. Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– IPEA, realizado com dados de 2002 e 2003, “pobres pagam 44% mais imposto, 

em proporção à sua renda” (ROCHA, 2008). 

O quadro agrava-se ao levar-se em conta o retorno obtido pelo 

contribuinte ao prover de recursos o Estado. 
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Em estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação – IBPT, ao confrontar-se a carga tributária/PIB com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), observou-se que o Brasil, dentre os 30 países com 

a maior carga tributária, é o que apresenta o pior retorno em prol do bem-estar social 

(2013, p. 2). 

Explica-se tal assertiva em face da má qualidade e insuficiência do 

sistema público de prestação de serviços, em muitas das vezes, obrigando de 

maneira velada que o cidadão busque suprir suas necessidades em serviços 

particulares, levando-o a questionar, com razão, o porquê de pagar tributos sem a 

devida contraprestação estatal. 

Resta por fim, crítica ao Estado pela ineficiência dos investimentos 

obtidos com a arrecadação tributária, o que representa em ultima ratio a maior 

agressão aos direitos fundamentais do contribuinte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As agressões aos direitos fundamentais do contribuinte no âmbito do 

Imposto de Renda evidenciam apenas uma pequena parcela de injustiças cometidas 

em um sistema tributário falho, inconsistente e contraditório, que em certas ocasiões 

chega a remontar às tributações impostas por imperadores durante a idade média. 

O sistema tributário nacional opera como o maior obstáculo para a 

concretização dos direitos fundamentais, sejam os do contribuinte, sejam os dos 

cidadãos como um todo. 

A regressividade que resulta do atual modelo tributário expõe a sociedade 

à acentuação da concentração de renda. 

Some-se a essa questão a ineficiência com que o Estado aplica os 

recursos financeiros obtidos. Fatores inúmeros convergem para tal impropriedade: a 

corrupção entranhada nos diversos setores sociais; a excessiva burocratização que 

impede a tomada de medidas urgentes e providenciais, permitindo que problemas 

pequenos se agravem, e terminem por consumir maiores recursos para serem 

solucionados; ou ainda, a “mera” má administração pública dos recursos financeiros. 

Independente da causa, a consequência é sentida na prestação dos 

serviços públicos, que se tornam ineficazes e incapazes de atender às necessidades 

da população. 

A discrepância entre a carga tributária e a contraprestação estatal agrava-

se ao observar-se os serviços públicos essenciais, como segurança pública, saúde e 

educação. Esse descompasso faz crescer no contribuinte a sensação de injustiça e 

de que o suor desprendido no seu trabalho serve apenas para sustentar regalias e 

desmandos dos governantes. 

Tal sentimento faz com que a tributação se apresente como uma violência 

e uma arbitrariedade do Estado, uma invasão indevida e indesejada ao patrimônio 

particular, quase que uma apropriação indébita autorizada, não pelo poder soberano 

do povo, mas, pela legalidade desmedida de um governo sedento por receita, 

figurando-se um retorno ao regime monarquista absolutista. 

Assim, surgem como legítima defesa – aos olhos do cidadão – as mais 

diversificadas ideias de evasão e sonegação fiscal, sendo a única forma encontrada 
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para tentar sobreviver e suprir suas necessidades mínimas relegadas pelo Estado e 

seus (des)serviços públicos. 

O efeito danoso é, então, duplo, considerando-se que os cidadãos mais 

pobres arcam com maior carga tributária proporcional, ao passo que compõem a 

parcela da sociedade mais dependente da prestação pública de serviços. 

Assim, o quadro geral desenha-se com a concentração de riqueza e com 

as más condições de vida da população, decorrentes da insuficiente dos serviços 

públicos essenciais e da inacessibilidade a produtos, bens de consumos e serviços 

prestados por instituições privadas. 

As violações, como percebem-se, não se dão apenas no âmbito dos 

direitos do contribuinte, mas estão afetas aos demais direitos fundamentais e, em 

especial, afrontando ao princípio da dignidade humana. O que representa a inegável 

conclusão de que o sistema tributário brasileiro não atende aos preceitos 

constitucionais e não corrobora com a concretização dos direitos fundamentais, 

tendendo, então, a estabelecer uma relação conflituosa entre Estado e contribuinte 

cujo desfecho será trágico para ambos e já pode ser observado nas recentes 

manifestações sociais. 

Conclui-se que a realização plena do princípio da capacidade contributiva 

e a realização de justiça fiscal passa por uma reversão do atual modelo, elevando-se 

a participação de tributos diretos na carga tributária e reduzindo-se a parcela 

composta por tributos indiretos e dotando estes de ampla seletividade. 

Em específica atenção ao Imposto de Renda, urgem mudanças legais 

que possam readequá-lo às exigências de concretização dos direitos fundamentais 

do contribuinte. 

Destaque-se a premente necessidade de levar-se em consideração, de 

forma ampla e concreta, as condições pessoais do contribuinte – tanto pessoa física, 

quanto jurídica – estabelecendo-se um mínimo existencial condizente com a 

realidade social brasileira. 

Também se faz imprescindível permitir-se a efetiva e ampla dedução de 

despesas, em especial, aquelas que se destinem a garantir direitos fundamentais, 

tais como valores despendidos com saúde, educação e moradia. 
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