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RESUMO 
 
 
 

Relata a importância do estudo dos direitos fundamentais do contribuinte, no que 
concerne com a tributação. Relaciona as limitações ao poder de tributar aos citados 
direitos para analisar os limites impostos constitucionalmente para a atuação do 
Estado em face da figura do contribuinte. Considera que o poder de tributar, 
juridicamente vinculado, que nasce na Constituição Federal e impõe um dever 
fundamental de contribuição para os gastos públicos, encontra seu limite primário 
nos direitos fundamentais e mais especificamente nos direitos fundamentais dos 
contribuintes. Assim, em sua estrutura, o estudo desenvolve-se a partir de uma 
análise da Teoria da Imposição Tributária assim como da abordagem predominante 
da doutrina acerca das limitações ao poder de tributar. Percorre-se, ainda, uma 
pesquisa cuidadosa da doutrina dos direitos fundamentais, em todas as suas 
vertentes, fases e momentos históricos, sem ouvidar o aspecto concreto de sua 
normatividade. 
 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Limitações ao Poder de Tributar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

Relates the importance of studying the fundamental rights of taxpayers, regarding the 
taxation. Lists the limitations on taxing power to the afore mentioned rights to analyze 
the constitutional limits to state action in the face of the figure of the taxpayer.  
Considers that the power to tax, legally bound, which rises in the Federal Constitution 
imposes a fundamental duty and contribution to public spending and finds its primary 
limit on fundamental rights and more specifically on the fundamental rights of 
taxpayers. Thus, in its structure, the study is developed from an analysis of the 
Theory of Tax Levy as the predominant approach to teaching about the limitations on 
the taxing power. Goes through, even, a careful search of the doctrine of 
fundamental rights in all its aspects, stages and time periods, without ouvidar the 
concrete aspect of its normativity. 
 
 
 
 
Keywords: Fundamental Rights. Limitations on the taxing power. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Estado, instituição administrativa e política da nação, precisa captar 

recursos para manter sua estrutura e disponibilizar ao cidadão-contribuinte os 

serviços essencialmente estatais. O poder de tributar, juridicamente vinculado, que 

nasce na Constituição Federal e impõe um dever fundamental de contribuição para 

os gastos públicos, encontra seu limite primário nos direitos fundamentais e, mais 

especificamente, nos direitos fundamentais dos contribuintes. 

O presente estudo procura analisar a relação existente entre a atividade de 

tributação promovida pelo Estado e a garantia dos direitos fundamentais, discutindo 

de maneira especial as limitações ao poder de tributar, elencadas nos artigos 150 a 

152 da Carta Constitucional e sua relação com a efetivação dos direitos 

fundamentais dos contribuintes. 

É importante observar que os artigos 150 a 152 da Constituição Federal 

elencam algumas limitações ao poder de tributar, mas nem por isso o fazem de 

maneira nítida e completa. Existem também outros institutos na seara da tributação, 

como as imunidades, que constituem limitações ao poder estatal de influir na 

propriedade privada e nos limites impostos pelos direitos fundamentais do 

contribuinte. Dada, contudo, sua especificidade, tal matéria não será objeto 

fundamental da presente pesquisa, embora podendo ser tangenciada ao longo do 

desenvolvimento do estudo, devido sua aproximação com a discussão ora 

levantada. 

Nas palavras de Descartes, “o método é necessário para a procura da 

verdade”1. Um passo fundamental para elaboração de um estudo cietífico é a 

sistematização de seus passos, através da delimitação acurada de seu método. 

 O Direito pode ser estudado cientificamente, desde que este estudo se faça 

de forma metodológica. Nesse contexto, adotar-se-á, para o presente estudo, um 

modelo de conciliação de modo produtivo das três principais correntes do 

pensamento jurídico, a saber, o positivismo normativista, o positivismo sociológico 

ou realismo e o jusnaturalismo. Dessa forma, a intenção é abordar a questão 

segundo os enfoques analítico, empírico e positivista.  

                                                 
1 DESCARTES, René. Regras para a direção dos espírito, Coleção “Obra-prima de cada autor”, vol. 
45, p. 80. 
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Pode-se adotar o vislumbre analítico buscando definições acerca dos direitos 

fundamentais, assim como das espécies de limitações ao poder de tributar, cujos 

limites serão delineados. A dimensão empírica, por seu turno, implicará as 

confrontações entre aquele aparato conceitual e o ordenamento jurídico brasileiro, 

incluindo o levantamento dos posicionamentos jurisprudenciais dominantes. 

Finalmente, a dimensão normativa resulta da análise dos resultados dessa 

confrontação e do estabelecimento de renovadas conlusões acerca do tema. 

Assim, faz-se perfunctoriamente cabível uma análise da Teoria da Imposição 

Tributária e a abordagem predominante da doutrina acerca das limitações ao poder 

de tributar. É mister, ainda, fazer um estudo cuidadoso da doutrina dos direitos 

fundamentais, em todas as suas vertentes, fases e momentos históricos, sem 

ouvidar o aspecto concreto de sua normatividade.  

Este estudo se propõe, portanto, refletir acerca dessa problemática, tendo em 

consideração que as limitações ao poder de tributar constituem-se em normas 

legitimadas pela Constituição Federal que não conferem competências positivas 

para tributar, mas, ao contrário, são dispositivos que visam impedir as situações por 

elas descritas, ou seja, que limitam certas atitudes exeqüíveis pela força tributária do 

Estado. 
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2. PANORAMA DA DOUTRINA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

 O estudo aqui proposto inicia-se por um panorama da doutrina dos direitos 

fundamentais. Neste ponto de partida, pode-se tomar como inspiração primeira, uma 

indagação fundamental levantada pelo ilustre Paulo Bonavides: 

A primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos direitos 
fundamentais é a seguinte: podem as expressões direitos humanos, 
direitos do homem e direitos fundamentais ser usadas 
indiferentemente?2 

 A resposta a semelhante indagação pressupõe uma análise atenta da própria 

formação dos denominados direitos fundamentais. É através, inicialmente, da 

perquerição histórica que se poderá verificar se figuram como sinônimas as noções 

acima expendidas. 

 

 

2.1. Evolução das expressões Direito Natural, Direi tos do Homem, Direitos 

Humanos e Direitos Fundamentais 

 

 

 A doutriana denominada jusnaturalista sustentou, no decorrer dos diversos 

períodos históricos, a existência de direitos próprios do homem, inerentes a ele, 

independentemente do ordenamento positivo. 

 Pode-se definir o Direito Natural como um sistema de normas de conduta 

intersubjetiva diferente do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado 

(Direito Positivo), anterior e superior a este. Um conjunto de normas das quais 

emanaria o próprio Direito. 

 É conveniente mencionar neste ponto que, fixado o cerne do jusnaturalismo, o 

apelo ao Direito Natural, desde a Grécia Clássica ao período medieval, está 

impregnado de elementos teológicos. Em momentos posteiores, o racionalismo 

próprio da filosofia iluminista vai resultar no florescer das doutrinas contratualistas, 

que vão fundamentar na própria natureza humana – e não mais na divindade – a 

razão de ser dos direitos naturais. A “Declaração dos Direitos do Homem e do 

                                                 
2 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 514. 
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Cidadão”, promulgada à época da tomada do poder pelo Terceiro Estado na França 

de 1789, já declarava que se propunha enunciar “em uma declaração solene dos 

direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem”. Assim os denominados 

direitos naturais assumiam nova denominação: direitos do homem. 

 A expressão foi posteriormente consagrada e gerou a conhecida figura dos 

“direitos humanos”. Pode-se depreender, portanto, que “direitos do homem” e 

“direitos humanos” têm igual significação, fincando seu nascedouro nos direitos ditos 

naturais, ínsitos à condição humana, que precedem a ordem positiva, a qual lhes 

deve observância, conforme a teoria jusnaturalista. Aqui vale mencionar o magistério 

de Paulo Gustavo Gonet Branco, segundo o qual: 

A expressão direitos humanos, ou direitos dos homens, é reservada 
para aquelas reivindicações de perene respeito a certas posições 
essenciais ao homem. São direitos postulados em bases 
jusnaturalistas, contam índole filosófica e não possuem como 
característica básica a positivação numa ordem jurídica particular.3 

 A positivação de alguns direitos humanos vai fornecer o traço distintivo entre 

as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais”. 

 Com efeito, como observa Willis Santiago Guerra Filho, 

[...] de um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica, 
os direitos fundamentais são originalmente, direitos humanos. 
Contudo, estabelecendo um corte epistemológico, para estudar 
sincronicamente os direitos fundamentais, devemos distinguí-los, 
enquanto manifestações positivas do direito, com aptidão para 
produção dem efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos 
humanos, enquanto pautas ético-políticas, ‘direitos morais’ [...] 
situados em uma dimensão supra-positiva deonticamente diversa 
daquela em que se situam as normas jurídicas – especialmente 
aquelas de direito interno.4 

 Com efeito, tendo em vista que as ordens jurídicas nacionais dispõem de 

cabedal mais adequado para protegar os direitos que consagram, não se deve, do 

ponto de vista normativo, admitir que se confundam as expressões “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”. Aqueles, mesmo quando consagrados em 

declarações internacionais, carecem do grau de efetividade dos últimos. 

 É a positivação nas ordens jurídicas nacionais que vai densificar os direitos 

humanos (enquanto direitos pretensamente do gênero humano), reduzindo-lhes a 

                                                 
3 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet et al. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais, cit. p. 
125. 
4 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais, cit. p. 38. 
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generalidade, limitando-os no espaço e no tempo, de forma que, inseridos em um 

dado ordenamento jurídico, passem a gozar de sua proteção, e, concomitantemente, 

estejam aptos a servir de sustentáculo a pretensões dos que se encontram no 

Estado que os adota. Essa situação é magistralmente descrita por Norberto Bobbio, 

que, tratando da recepção das teorias jusnaturalistas pelas Declarações 

estadunidense e francesa, destacou: 

No momento em que essas teorias são acolhidas pela primeira vez 
por um legislador, o que ocorre com as declarações de Direitos dos 
Estados Unidos e da Revolução Francesa (um pouco depois), e 
postas nas bases de uma nova concepção de Estado – que não é 
mais absoluto e sim limitado, que não é mais um fim em si mesmo e 
sim meio para alcançar fins que são postos antes e fora de sua 
existência – a afirmação dos direitos do homem não é mais 
expressão de uma nobre exigência, mas o ponto de partida para a 
instituição de um autêntico sistema de direitos no sentido estrito da 
palavra, isto é, enquanto direitos positivos ou efetivos.5 

 Assim, não há que se confundir, nesse âmbito da discussão, direitos 

fundamentais e direitos humanos, tendo os primeiros em conta de positivação dos 

últimos nas ordens nacionais ou, eventualmente, em normas internacionais aceitas e 

aplicadas por determinados Estados. 

 

 

2.2. As diversas gerações de direitos fundamentais 

 

 

 Já se sabe que os direitos fundamentais têm uma dimensão histórica muito 

marcante, tanto que decorrem da progressão da teoria do Direito Natural. 

 Ocorre que, uma vez positivados, principalmente nas Cartas Constitucionais, 

a evolução dos direitos fundamentais prosseguiu. 

 Destarte, os direitos inscritos na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, bem como na Declaração de Virgínia são precipuamente direitos de 

liberdade, no sentido de representarem a proteção da esfera privada contra o Poder 

Público. São os direitos a uma abstenção do Estado, à sua não-interferência. 

Assim, resumidamente, os direitos da primeira geração ou primeira dimensão, 

inspirados nas doutrinas iluministas e jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII, 

                                                 
5 BOBBIO, Norberto. A era do direito. p. 29. 
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seriam: os Direitos da Liberdade, liberdades estas religiosas, políticas, civis clássicas 

como o direito à vida, à segurança, à propriedade, à igualdade formal (perante a lei), 

as liberdades de expressão coletiva etc.  

São os primeiros direitos a constarem do instrumento normativo 

constitucional, a saber, os direitos civis e políticos. Os direitos de liberdade têm por 

titular o indivíduo, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam 

uma subjetividade que é seu traço mais característico, sendo, portanto, os direitos 

de resistência ou de oposição perante o Estado, ou seja, limitam a ação do Estado.  

 A dialética da História levou a que esses direitos de liberdade, que se 

opuseram ao denominado Antigo Regime (o absolutismo monárquico), resultassem 

na implantação do Estado Liberal, cujo descaso com a sociedade atingiu extremos 

após a Revolução Industrial, pois que a maioria das populações remanescia à mercê 

dos interesses da classe detentora dos denominados meios de produção. 

 Os choques sociais que se seguiram da tensão entre o que se convencionou 

denominar de classe proletária (os trabalhadores em geral) e a mentalidade liberal 

reinante conduziram à positivação de direitos fundamentais alcunhados de sociais. 

Nestes, a prestação estatal deixava de ser omissiva e passava à ação. Exigia-se do 

Estado o implemento de políticas sociais – óbvio que dentro dos limites materiais do 

possível – que implicavam uma aproximação deste com a sociedade. São os direitos 

de segunda geração. 

Desta feita, a segunda geração ou segunda dimensão de direitos 

fundamentais se constituiria dos Direitos da Igualdade, ou Direitos Sociais, nos quais 

estão a proteção do trabalho contra o desemprego, direito à educação contra o 

analfabetismo, direito à saúde, cultura, etc.  

Essa geração dominou o século XX, consagrando os direitos sociais, 

culturais, econômicos e os direitos coletivos. São direitos objetivos, pois conduzem 

os indivíduos sem condições de ascender aos conteúdos dos direitos através de 

mecanismos e da intervenção do Esatdo. Pedem a igualdade material, através da 

intervenção positiva do Estado, para sua concretização. Vinculam-se às chamadas 

“liberdades positivas”, exigindo uma conduta positiva do Estado, pela busca do bem-

estar social.  

 Finalmente, em tempos mais recentes, crescem as preocupações mundiais 

com interesses não atribuíveis a indivíduos isolados, mas que tocam à coletividade, 

como o meio-ambiente e se consagram os direitos de terceira geração. 
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A terceira geração ou terceira dimensão diz respeito a direitos que foram 

desenvolvidos no século XX: seriam os Direitos da Fraternidade, no qual está o 

direito a um meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, 

etc.  

Essa geração é dotada de um alto teor de humanismo e universalidade, pois 

não se destinavam somente à proteção dos interesses dos indivíduos, de um grupo 

ou de um momento. Refletiam sobre os temas referentes ao desenvolvimento, à paz, 

ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade.  

 Há ainda autores do porte de Paulo Bonavides que sustentam já a 

superveniência de uma quarta geração de direitos fundamentais, que se 

consubstanciariam no direito à democracia, à informação e ao pluralismo. 

A quarta geração ou quarta dimensão, diria respeito, portanto, aos Direitos da 

Responsabilidade, tais como a promoção e manutenção da paz, à democracia, à 

informação, à autodeterminação dos povos, promoção da ética da vida defendida 

pela bioética, direitos difusos, ao direito ao pluralismo etc.  

A globalização política na esfera da normatividade jurídica foi quem introduziu 

os direitos desta quarta geração, que correspondem à derradeira fase de 

institucionalização do Estado social. Está ligado a pesquisa genética, com a 

necessidade de impor um controle na manipulação do genótipo dos seres, 

especialmente o homem.  

 De fato, democracia e direitos fundamentais são termos que guardam 

reciprocidade, de modo que não se revela adequado cuidar de um sem o outro, eis 

que nãos e pode conceber o respeito à dignidade da pessoa humana, à própria 

condição de homem, em regimes de cunho ditatorial. Afirma-o taxativamente Jorge 

Miranda: 

Não basta, pois, para que haja ou para que sejam respeitados 
direitos fundamentais que exista Estado. É necessário que o regime 
ou o sistema político lhes seja adequado [...] pode asseverar-se sem 
receio que, neste momento, somente a democracia representativa e 
pluralista, com Estado de Direito – propicia um sistema completo e 
autêntico de direitos fundamentais; nenhum outro regime atual o 
consagra.6 

 Por outro lado, quando analisada a fórmula política presente na Constituição 

brasileira, a democracia não pode prescindir dos direitos fundamentais para existir 
                                                 
6 MIRANDA, Jorge. “O homem e o Estado – direitos do homem e democracia”. Interesse público, p. 
79.  
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enquanto tal. Basta esquadrinhar a História para se verificar que, em momento 

algum, foi possível associar um regime autoritário com o respeito efetivo aos direitos 

fundamentais.  

 O pluralismo, por seu turno, decorre, necessairiamente, da adoção de um 

sistema democrático, assim como não se pode falar em democracia verdadeira sem 

que haja acesso à informação. Dessa feita, tais aspectos são termos correlatos dos 

direitos fundamentais de qualquer geração, na medida em que contribuem para a 

realização destes últimos e são, eles próprios, seus dependentes. 

 Por fim, há de se destacar que o vocábulo “geração” não se presta 

adequadamente a representar o fenômeno de surgimento de novos direitos 

fundamentais nas ordens positivas. Com efeito, encerra em si a idéia de 

superposição, de substiuição, quando isso não ocorre. Cada “geração” de direitos 

fundamentais, na realidade, resulta em um redimensionamento da precedente, mas 

não a elimina de forma alguma. Assim é que o direito à propriedade da primeira 

geração, não deixou de existir com o advento da segunda; tão somente perdeu seus 

pensadores absolutos, limitando-se pela necessidade do cumprimento de uma 

função social. Não desapareceu, mas foi reinterpretado e reinvestido 

ideologicamente à luz da segunda geração. 

 Por essa razão tem-se preferido o termo “dimensão” em lugar de “geração”, 

como vinhamos tentando esboçar, na medida em que o primeiro não guarda essa 

idéia de sub-rogação que subjaz ao segundo. Subsiste, não se pode negar, o 

inconveniente de permitir uma certa confusão com a questão das dimensões 

objetiva a subjetiva. No entanto, é mais simples dirimir essa questão que alterar o 

sentido usual da palavra “geração”. 

 

 

2.3. Dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fu ndamentais 

 

 

 Passemos ao largo da distinção entre as tocadas dimensões objetiva a 

subjetiva dos direitos fundamentais. 

 Muitas distinções acima formuladas admitem, como pressuposto, a distinção 

de duas dimensões dos direitos fundamentais, a saber: a subjetiva e a objetiva. 
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A primeira delas é a de que comumente se cuida quando a matéria é analisada, ou 

seja, é aquela na qual os direitos fundamentais são encarados como direitos 

subjetivos, pretensões jurídicas que demandam do Estado uma ação ou omissão. 

 Ocorre que, a par dela, não se pode descurar da dimensão objetiva. Esta se 

caracteriza pelo fato de os direitos fundamentais, na medida em que representam a 

incorporação, à ordem jurídica positiva nacional de vários dos denominados direitos 

humanos, implicarem mais que os direitos subjetivos em geral. Isso assume a 

função de vetor interpretativo da própria ordem jurídica. Nesse sentido os direitos 

fundamentais determinam, em primeiro lugar, conteúdos fundamentais do 

ordenamento. 

 Realmente, figurando aqueles como direitrizes básicas do Estado que os 

adota, representando a síntese dos valores consagrados por aquela ordem jurídica, 

sua importância transcende à dos direitos subjetivos. 

 É justamente em favor desta transcendência que estes últimos podem ser 

restringidos pelos próprios direitos fundamentais, assim como estes podem impor, 

no caso concreto, limitações uns aos outros. 

 A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, por conseguinte, resulta da 

necessidade de adequação não apenas deles entre si, mas das normas jurídias ao 

seu conteúdo, uma vez que, na medida em que se auto-limitam, também 

determinam uma conformação do ordenamento a suas prescrições. 

 É ainda essa dimensão objetiva que vai supedanear os defensores da tese da 

eficácia indireta dos direitos fundamentais na esfera privada, na medida em que 

estes se pretam a conformar toda a ordem jurídica. Sustentam os defesores deste 

raciocínio que, embora seja inegável a necessidade de proteção dos direitos 

fundamentais, ainda que contra particulares, o princípio da autonomia da vontade – 

ele próprio um direito fundamental – vem assegurar no âmbito privado um grau de 

disponibilidade maior desses mesmos direitos. Assim é que o indivíduo poderia 

livremente aceitar determinada restrição a um de seus direitos fundamentais (desde 

que não atingido seu cerne) numa relação de Direito Privado mas o Estado não 

poderia impô-la. Essa disponibilidade acentuaria o caráter apenas indireto da 

eficácia dos direitos fundamentais no âmbito privado. 



 18

 No pólo oposto da discussão, todavia, existe uma corrente doutrinária 

defensora da eficácia direta dos direitos fundamentais, mesmo no âmbito privado7. 

Assim, para seus integrantes, em favor da maior efetivação dos mesmos, deve-se 

admitir sua incidência irrestrita na seara particular, o que implica aceitar que sujeitos 

comuns possam ser seus sujeitos passivos. Não se trataria, pois, de aplicar o Direito 

Privado reinterpretado conforme os direitos fundamentais, mas de reconhecer 

expressamente a titularidade passiva de um particular face a um direito fundamental. 

 Não se pode negar, nem a teoria da eficácia indireta o faz, conforme visto 

acima, que os direitos fundamentais têm incidência no âmbito privado, o que se 

discute é de que forma isso deve ocorrer. Referindo-se aos problemas hoje 

enfrentados pelo Direito Constitucional como um todo e pela Teoria dos Direitos 

Fundamentais em particular, Canotilho8 acusa a existência do que ele denominou de 

“transferência das políticas para os direitos”, oferecendo situações ilustrativas dessa 

constatação. 

 Afigura-se mais adequado que, observado um critério de razoabilidade, a 

solução seja dada em cada caso concreto. Acolher irrestritamente a eficácia direta é 

transformar praticamente todo litígio em questão constitucional de direitos 

fundamentais, o que resultaria na hipertrofia dessa categoria, que findaria por 

abranger todo e qualquer direito subjetivo, perdendo sua caracterização específica. 

 Correto tem sido o procedimento adotado pelo Su´remo Tribunal Federal, ao 

decidir, caso a caso, acerca da aplicabilidade dos direitos fundamentais na esfera 

privada, sem firmar posição quanto a sua eficácia ser exclusivamente direta ou 

indireta nas relações entre particulares. 

 

2.4. Estrutura normativa dos direitos fundamentais 

 

 

Dado que as condutas humanas não obedecem a esquemas 

predeterminados, não configurando meras relações de causa e efeito, tem-se que o 

Direito se manifesta por normas e não por leis de causalidade. 

                                                 
7 Sobre o tema, Cf. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e direitos 
fundamentais, cit., p. 172-173. 
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Teoria jurídico-constitucional dos direitos fundamentais”. 
Consulex, ano IV, v. I, nº 45, setembro de 2000, p. 40-41. 
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O Direito (veiculado pela norma, sua expressão formal) incide sobre o fato 

pela mesma previsto em decorrência do valor que nela é reconhecido pela 

sociedade, resultando numa relação jurídica da qual defluem a prestação ou a não-

prestação; nesta última hipótese, ocorrerá a sanção. 

Essa descrição adstrita a um único fato ou, pelo menos, a uma quantidade 

finita e determinável de fatos previstos, presta-se sobremaneira para demonstrar a 

estrutura do que hoje se denomina regra jurídica. 

A evolução histórica dos direitos fundamentais resultou, necessariamente, na 

mudança de mentalidade sobre os fins a que se destina a Constituição. De simples 

instituidora do Estado, ela incorpora, também, o delineamento geral, não só da 

atividade estatal, mas mesmo social. 

Esse fato conduziu à admissão doutrinária explícita de uma nova espécie 

normativa: os princípios. Isso porque: 

A regulação que no presente é requisitada ao direito assume um 
caráter finalístico, e um sentido prospectivo, pois para enfrentar a 
imprevisibilidade das situações a serem reguladas, ao que não se 
presta o esquema simples de subsunção de fatos a uma previsão 
legal abstrata anterior, precisa-se de normas que determinem 
objetivos a serem alcançados futuramente sob as circunstâncias que 
então se aprensentem.9 

 Os princípios não se limitam a prever um único fato valorado. Em vez disso, 

veiculam tão somente valores. Justamente porque não se referem a fatos 

específicos, o conflito que entre eles se verifique não se resolve à luz dos critérios 

tradicionais de solução de antinomias, aplicáveis às regras. 

 Na realidade, apenas o sopesamento, no caso concreto, dos valores 

protegidos pelos princípios em conflito permitirá a mitigação, nunca a invalidade, de 

um deles, sem que disso possa decorrer seu esvaziamento. Essa mediação entre 

os diversos princípios compete ao princípio da proporcionalidade. 

 E é justamente por este elevado grau de abstração e pelo fato do conflito 

principiológico não se resolver na esfera da validade normativa que sua estrutura se 

adequa sobremaneira para veicular direitos fundamentais. 

 Com efeito, se os direitos fundamentais supõem necessariamente uma carga 

valorativa não vinculada a fatos determinados, como ocorre com as regras jurídicas, 

é óbvio que sua estrutura há de ser mais abrangente possível. Assim é que o valor 

                                                 
9 GUERRA FILHO. Willis Santiago. Teoria processual da constituição. Cit. pp. 16-17. 
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liberdade, direito fundamental de primeira dimensão, admite aplicação em uma 

infinidade de situações, o que torna impossível limitá-lo a determinados fatos 

adredemente dispostos em um juízo disjuntivo. Da mesma forma, quando esse 

mesmo valor entra em confronto com a igualdade, outro direito fundamental, não se 

pode sacrificar completamente um em favor de outro, sendo inaceitável a admissão 

da invalidade de qualquer deles. A predileção pela liberdade em determinado caso 

não implica a exclusão da igualdade, que inclusive pode prevalescer, em hipótese 

diversa, sobre a primeira. 

 A discussão sobre os princípios pode ensejar, ainda diversas questões, 

dentre as quais a de suas funções no ordenamento jurídico e as várias 

classificações com base neles formulada. No entanto, o que já se elencou basta 

para esclarecer que os mesmos se prestam para veicular direitos fundamentais, em 

detrimento das ditas regras jurídicas. 

 

 

2.5. Uma definição de direitos fundamentais 

 

 

 O estudo empreendido até aqui permite inferir determinadas caracte´risticas 

dos direitos fundamentais. 

 A primeira delas vem a ser a historicidade: os direitos fundamentais são uma 

realidade histórica, o resultado de uma evolução que certamente ainda não 

encontrou seu termo final, o qual, em realidade, significaria o próprio fim do ser 

humano. 

 A positividade dessa categoria também conduz a uma outra noção, qual seja, 

a constitucionalização: o foro dos direitos fundamentais, mesmo quando 

originariamente esboçados em Declarações, como a francesa e a estadunidense, 

tem sido as cartas constitucionais. 

 A inalienabilidade e a consequente indisponibilidade dos direitos 

fundamentais também são comumente apontadas. Na medida em que os mesmos 

resultam de uma positivação dos direitos humanos de matriz jusnaturalista, fácil 

compreender que a sua alienação ou disposição ilimitadas poderiam resultar na 

renúncia à própria condição humana. 
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 É óbvio, entretanto, que estas caracterísitcas não podem ser entendidas de 

forma absoluta. Vale dizer, não se concebe a renúncia a determinados direitos 

fundamentais, como o direito à vida, mas o próprio direito à liberdade, que inclui em 

suas facetas liberdade contratual, pode implicar, em caso concreto a pactuação de 

uma restrição a determinado direito fundamental em situações específicas. O 

ingresso em recinto de uam determinada ordem religiosa pode ser condicionado, 

para cuidar de outro exemplo, à não adoção, ali, derituais de religião diversa a que 

pertençam os visitantes restringindo-lhes a liberdade de culto dos últimos. Estar-se-

á, então, diante de um conflito entre o direito restringido e o prevalescente, que 

somente o princípio da proporcionalidade permitirá dirimir, aferindo se lícita aquela 

limtação. 

 Por conseguinte, a inalienabilidade e a indisponibilidade hão de ser 

entendidas no sentido de que não pode haver uma renúncia total a determinado 

direito fundamental, admitida a disponibilidade parcial, desde que, no caso concreto, 

haja a preservação de outro valor de cunho fundamental e do núcleo preterido. 

 De igual sorte, quando se afirmam que os direitos fundamentais são 

absolutos, significando que não admitem restrição alguma, prevalescendo, sempre, 

em qualquer situação, mesmo diante de outros direitos fundamentais, o raciocínio 

acima se aplica para afastar essa qualificação como característica ou dado 

essencial: os direitos fundamentais hão, necessariamente, de relativizar-se em 

confronto uns com os outros. Mesmo que se admita a existência de um direito 

absoluto – o direito à vida na conformidade do pensamento de alguns autores – esse 

teor incontrastável seria de um único direito fundamental, não do gênero. 

 Também é necessário tecer considerações no que se refere à alegada 

universalidade dos direitos fundamentais. Essa idéia encontra sua gênese no 

racionalismo que contribuiu para a Revolução Francesa e a Independência 

Americana. O homem que essa corrente do pensamento vislumbrava teria direitos 

inerentes à razão (natureza) humana e que, por isso mesmo, pertenceriam a todos 

os seres humanos. As Declarações Internacionais de Direitos igualmente perfilham 

essa tendência de abrangência do gênero humano. 

 Paulo Gustavo Gonet Branco10, todavia, cuidando da Constituição brasileira, 

destaca que nela há direitos atribuíveis ao gênero humano (como o direito à vida) 

                                                 
10 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet et al. Hermenêutica constitucional e Direitos Fundamentais, cit., p. 
119. 
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enquanto outros só cogitam de determinadas categorias (o art. 7º da Constituição 

Federal é pródigo em estabelecer direitos dos “trabalhadores”, entendida essa 

categoria como os empregados). Com isso, sustenta que a condição do homem não 

é bastante para titularizar todo e qualquer direito fundamental e, portanto, não seria 

adequado cuidar da universalidade como característica. 

 Há de se considerar, realmente, que as diversas facetas da dignidade 

humana implicam proteção de múltiplos aspectos da existência, razão pela qual os 

direitos fundamentais guardam pertinência com as mais variadas situações. Como 

osberva Canotilho, “a base antropológica dos direitos fundamentais não é apenas o 

‘homem individual’, mas também o homem inserido em relações sociopolíticas e 

socioeconômicas e em grupos de vária natureza, com funções sociais 

diferenciadas”11. 

 Compreendida a referida universalidade, entretanto, como a abrangência das 

referidas múltiplas facetas da dignidade humana e, por isso mesmo, admitindo a 

titularidade de alguns direitos fundamentais por determinados grupos que perfaçam 

condições específicas (inerentes àquelas facetas), além da natureza humana, ela se 

torna defensável. Evidentemente que já não se pode, então, cuidar de 

universalidade como uma realidade: seria impensável que o direito, criação humana, 

apresentasse grau de perfeição tamanho a ponto de se afirmar que abarcasse por 

completo a dignidade de seu criador. A própria historicidade dos direitos 

fundamentais e a evolução da idéia de dignidade humana, que sempre agrega 

novos aspectos, investe contra essa hipótese. Por conseguinte, há uma tendência à 

universalização, na medida em que os direitos fundamentais buscam proteger as 

mais diversas manifestações da dignidade humana. 

 Finalmente, muito se alude à aplicabilidade imediata das normas de direitos 

fundamentais, no sentido de que independeriam de normatização infraconstitucional 

para gerarem seus efeitos. 

 Essa questão vem a surgir principalmente após a Segunda Guerra Mundial, 

quando o mundo testemunhou a forma como o nacional-socialismo subverteu as 

prescrições da Constituição de Weimar, cuja aplicabilidade era entendida como 

sujeita à interposição legislativa. 

                                                 
11 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, cit., p. 382. 



 23

 A Constituição brasileira, em resposta à necessidade de afirmação da 

aplicabilidade dos direitos fundamentais que encontrou ecos no mundo inteiro, a 

proclamou expressamente no seu art. 5º, §1º, alí consignando que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

 A questão da aplicabilidade imediata há, contudo, que ser entendida nos 

seguintes termos: há normas veiculadoras de direitos fundamentais que não a 

apresentam se tomadas isoladamente. É verdade que se pode emprestar foros de 

universalidade àquela prescrição do art. 5º, §1º, da Carta Magna via mandado de 

injunção, mas essa possibilidade, em termos jurisprudenciais, foi sepultada pelas 

decisões do Supremo Tribunal Federal, que entendeu não ser aquele meio apto para 

que o Judiciário suprisse a lacuna no caso concreto, satisfazendo o direito 

reclamado (Mandado de Injunção nº 107-DF, de relatoria do Ministro Moreira Alves). 

 Dessa forma, salvo possibilidade de modificação, via emenda constitucional, 

das normas regentes do mandado de injunção, ou uma alteração no pensamento da 

Corte Máxima, pode-se concluir que, de fato, embora não de direito, há normas 

definidoras de direitos fundamentais às quais se recusa aplicabilidade imediata, a 

despeito de a própria Constituição apresentar os mecanismos para salvaguardar a 

aplicação normativa dessas situações. 

 Essas considerações, no entanto, não empanam a constatação de que há 

cabedal normativo na Carta Magna nacional, via mandado de injunção, repita-se, 

para assegurar a aplicabilidade imediata mesmo das denominadas normas de 

eficácia limitada. Por força disso, é de se aceitar que aquela figure como 

característica das normas veiculadoras de direitos fundamentais na ordem 

constitucional brasileira. 

 Feitas essas observações, pode-se cocluir que os direitos fundamentais 

são os historicamente considerados direitos do home m, fundamentados na 

dignidade da pessoa humana, e por isso mesmo, tende ntes a uma 

universalização, que, positivados em normas jurídic as, com estrutura de 

princípios e aplicabilidade imediata, veiculam o st atus jurídico-constitucional 

do indivíduo em determinado ordenamento jurídico, t endo sua disponibilidade 

limitada, no caso concreto, pelo princípio da propo rcionalidade . 

 Para os propósitos deste trabalho, haveria de se considerar, ainda, os direitos 

fundamentais aplicados à tributação, isto é, o que se entende por direitos 

fundamentais do contribuinte. Contudo, faz-se oportuno realizar antes disso o estudo 
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das limitações ao poder de tributar ou princípios constitucionais do direito tributário, 

para que, por fim, possa-se analisar essa castegoria particular de direitos 

fundamentais reservados ao contribuinte.  
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3. AS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR  

 

 

"(...) o tributo nasce no espaço aberto pela 
autolimitação da liberdade e constitui o preço da 
liberdade, mas por ela se limita e pode chegar a 
oprimi-la, se não o contiver na legalidade."12 

 

 

A disciplina das limitações ao poder de tributar é matéria cara ao Direito 

Tributário e ao Direito Público em geral. Consiste em tema de grandiosa relevância 

para a regulação da atuação do Estado diante dos cidadãos contribuintes. 

Focalizemos, portanto, os aspectos fundamentais dessa disciplina, desde sua 

definição e abrangência, sua natureza axiológica até as espécies de limitações 

discriminadas na Constituição Federal e na legislação tributária. 

 

 

3.1. Definição e abrangência das Limitações ao Pode r de Tributar  

 

 

A competência tributária cedida pela Carta Consitucional aos entes tributantes 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), não tem natureza ilimitada, encontra 

limites delineados no próprio diploma constitucional. O constituinte, ao cumular 

determinados valores com nível de relevância maior dentro do texto constitucional, 

como por exemplo os direitos e garantias individuais, estabeleceu, notadamente no 

capítulo relativo ao Sistema Tributário Nacional, um conjunto de princípios e normas 

que intentam assegurar a proteção ao cidadão-contribuinte, com vistas a que o 

Estado não cometa excessos na sua função de exigir e arrecadar tributos. 

Assim sendo, o Estado, no exercício de sua soberania, possui o poder de 

exigir tributos de seus cidadãos, nisso consiste o chamado poder de tributar do 

Estado. Apesar de tal dimensão da soberania estatal tenha sido doutrinariamente 

denominada de “poder”, não se trata de uma relação de pura submissão do cidadão 

face ao Estado. Com efeito, é o próprio cidadão que concede legitimidade ao ente 

                                                 
12 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia. v. III. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 03. 
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estatal para a criação e cobrança dos tributos, por meio do Congresso Nacional, 

instituição destinada a representar a vontade do povo.  

Em função deste e de outros aspectos, a relação jurídica de tributação é, 

hodiernamente, considerada pela mais fina doutrina não nos termos de uma relação 

de simples poder, mas sim enquanto relação jurídica dotada de bilateralidade. Desta 

feita, o contribuinte encontra-se obrigado a pagar determinado tributo, mas o Estado, 

por outro lado, obriga-se igualmente a cumprir os princípios positivados na 

Constituição Federal, a fim de que não haja desproporcional lesão ao patrimônio 

privado.  

Um dos fundamentos do estabelecimento de uma ordem constitucional 

consiste em defender o indivíduo contra o eventual exercício do poder de forma 

arbitrária pelo Estado, determinando assim diversos princípios aplicáveis aos mais 

variados ramos do direito, e mais especificamente, ao Direito Tributário, em 

conformidade com a proposta do presente estudo. Na esteira dessas reflexões situa-

se a matéria aqui abordada, os chamados Princípios Constitucionais do Direito 

Tributário ou Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Como será mais 

detidamente verificado no próximo item, as limitações ao poder de tributar formam o 

panorama axiológico que fundamenta a ordem tributária nacional. Assim, os 

dispositivos dos arts. 150 a 152 da Constituição Federal constituem-se em 

verdadeiras vedações à entidade tributante, em defesa do contribuinte. 

 

 

3.2. Limitações ao Poder de Tributar como Princípio s Constitucionais do 

Direito Tributário  

 

 

 A grande dimensão do tema conceitual do princípio no direito é reflexo teórico 

dos princípios constitucionais contemporâneos no sistema jurídico na era do pós-

positivismo. Corrobora este entender o mestre brasileiro Paulo Bonavides, que 

direcionou a ênfase conceitual para o prisma teórico do Direito Constitucional. Em 

suas palavras: 

Tudo isso se faz extremamente claro, desde que a constituição, 
sendo, como é na mais prestigiosa doutrina constitucional, uma 
expressão do ‘consenso social sobre os valores básicos’, se torna o 
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alfa e o ômega da ordem jurídica, fazendo, a nosso ver, de seus 
princípios, estampados naqueles valores, o critério mediante o qual 
se mensuram todos os conteúdos normativos do sistema.13 

 Ainda na esteira das reflexões acerca do diploam axiológico expresso na 

constituição, coceitua José Afonso da Silva14: “todo princípio inserto numa 

Constituição rígida adquire dimensão jurídica, mesmo aqueles de caráter mais 

acentuadamente ideológico-programático”15. 

 Dessa forma, seguindo a direção do brilhante raciocínio dos citados 

doutrinadores, assim como da mais refinada doutrina dedicada ao tema dos 

princípios, há de se salientar que a inserção dos princípios constitucionais ultrapassa 

a fase hermenêutica das normas programáticas se firmando como posição positiva 

incontrastável. Dessa forma, a construção doutrinária da normatividade dos 

princípios provém, em grande parte, do empenho da Filosofia e da Teoria Geral do 

Direito em buscarem um campo neutro onde se possa superar a antinomia clássica 

Direito Natural/Direito Positivo. 

 Semelhante discussão em torno das bases filosóficas dos princípios 

constitucionais, aproxima-se, como se pode observar, das reflexões desenvolvidas 

na seção anterior deste estudo acerca da doutrina dos direitos fundamentais. Tais 

direitos encontram-se, portanto, na tênue linha de demarcação, na zona de 

interstício situada entre princípios e normas de âmbito constitucional. Como 

demonstra com clareza a doutrina ora referenciada, essa demarcação tende 

fortemente a ser abolida. 

 Dentre as diversas modalidades ou tipos de princípios que segrega a 

doutrina, uma liga-se a partes da Constituição, portanto, apresentando-se tais 

princípios como especiais ou setoriais. Especificamente, o subsistema constitucional 

dedicado à matéria tributária, a Constituição Tributária, trata da relação jurídica 

tributária que, a par de mostrar-se sempre ex lege, é uma relação jurídica que se dá 

sob a Constituição e de forma direta. Para Paulo de Barros Carvalho, o subsistema 

constitucional tributário é formado pelo quadro orgânico das normas que versam 

sobre matéria tributária em nível constitucional16. Este autor, após listar o que 

denominou de princípios constitucionais gerais, abre espaço em suas cogitações 

                                                 
13 Apud BONAVIDES, op.cit. p 261. 
14 Cf. Aplicabilidade das normas constitucionais. RT, 1968. 
15 Op. Cit. p. 70. O autor embasa-se no art. 160 da CF anterior: “A ordem econômica tem por fim 
realizar o desenvolvimento nacional e a jsutiça social”. 
16 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 



 28

para os princípios constitucionais tributários, que limita a dez, neles incluído o 

princípio da proibição de tributo com efeito de confisco. 

 A opção de submeter os fundamentais princípios tributários ao título das 

limitações ao poder de tributar é de Sacha Calmon Navarro Coêlho17. Com efeito, a 

Constituição Tributária, aí elencados os princípios constitucionais tributários, 

desempenham um papel de incomensurável importância de Estatuto do 

Contribuinte, o que equivale a dizer de broquel contra os abusos do poder tributante. 

O poder de tributar ofensivo ao conjunto principiológico esposado pelo texto 

constitucional é capaz de vergastá-lo de modo singularmente inaceitável. Assim, o 

poder de tributar encontra-se cercado, a fim de restar guarnecida a cidadela dos 

Direitos Fundamentais do cidadão enquanto contribuinte. 

 Esta interpretação das limitações ao poder de tributar enquanto princípios 

constitucionais do direito tributário tem muita utilidade para este estudo e servirá de 

base para o desenvolvimento do presente raciocínio. 

 

 

3.3. Identificação das espécies de Limitações ao Po der de Tributar 

 

 

 A questão da limitação do poder de tributar do Estado, tão 

assiduamente debatida até aqui, perpassa tema bastante delicado, qual seja a 

intributabilidade do mínimo existencial.  

O mínimo existencial são as condições mínimas de existência digna. Assim 

sendo, não se justifica que seja objeto de tributação, haja vista depender de efetiva 

atuação positiva do Estado. É um direito inerente à qualidade humana, fundado na 

justa existência. Esclarecendo o tema Ricardo Lobo Torres preleciona:  

O mínimo existencial, como condição de liberdade, postula as 
prestações positivas estatais de natureza assistencial e ainda exibe o 
status negativus, das imunidades fiscais: o poder de imposição do 
Estado não pode invadir a esfera da liberdade mínima do cidadão 
representada pelo direito de subsistência18.  

                                                 
17 COÊLHO. Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988. Sistema tributário. pp. 266 
e segs. 
18 LOBO. Ricardo Torres. Curso de direito financeiro e tributário, p. 70 
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Deste modo, a invasão do patrimônio privado pelo Estado somente se 

coaduna com os direitos fundamentais se respeitado o mínimo existencial. A 

tributação não pode ter efeito confiscatório, comprometendo a existência digna do 

cidadão.  

A proibição de privilégios odiosos relaciona-se com outro direito fundamental: 

a igualdade. Tal regra proíbe que se concedam benefícios em razão de credo, cor, 

sexo ou qualquer outra consideração pessoal.  

Durante os regimes monárquicos medievais era comum a nobreza não pagar 

os mesmos tributos que o restante da população, em razão da estratificação social. 

A Revolução Francesa, com seus três pilares – liberdade, igualdade e fraternidade – 

consagrou o princípio da isonomia, acabando com os privilégios da nobreza, 

inclusive os tributários. 

A proibição de privilégios odiosos, no entanto, não implica na vedação de 

concessão de incentivos fiscais a regiões pobres. Tais incentivos justificam-se pela 

necessidade de desenvolvimento social não ferindo de maneira alguma o princípio 

da igualdade.  

Da mesma sorte, a proibição de discriminações fiscais também se mostra 

odiosa quando infundada ou desarrazoada. Isso por que o direito tributário é 

essencialmente discriminatório, consagrando o princípio da capacidade econômica 

do contribuinte (quem tem mais, paga mais). Mas o critério a ser aplicado como 

medida do discrímen deve ser necessariamente objetivo. E tendo por objetivo uma 

arrecadação justa dos cidadãos. 

Por fim, apresentam-se os princípios, traduções dogmáticas dos direitos 

fundamentais, com instrumentos de limitação ao poder tributário. 

Assim, fora visto até este ponto a interpretação das limitações ao poder de 

tributar como princípios constitucionais do direito tributário, posto que seja 

fundamental para o desenvolvimento do presente estudo, que procura empreender 

uma aproximação entre o diploma axiológico dessas limitações com a doutrina dos 

direitos fundamentais, notadamente os dos contribuintes.  

A partir de agora, abordar-se-á o elenco das limitações expressas na 

Constituição Federal, ou seja, dos princípios constitucionais gerias que norteiam a 

ordem jurídica tributária. Contudo, não serão comentados todos os mencionados nos 

arts. 150 a 152 da Carta Magna, mas apenas aqueles mais frutíferos para o 

desenvolvimento do estudo aqui proposto, quais sejam: os princípios da estrita 
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legalidade tributária, da anterioridade, da igualdade, da tributação segundo a 

capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Ao final, serão feitos breves 

comentários acerca das imunidades tributárias. 

  

 

3.3.1. Princípio da estrita legalidade tributária 

 

 

Tomando inicialmente o sentido ínsito na expressão, legalidade é a qualidade 

daquilo que está em conformidade com a lei. Princípio da legalidade é um princípio 

relacionado à lei formal, que atenda às formalidades da Constituição. Assim, a 

relação tributária deve ser regida por lei, por lei no sentido formal, excluídas as 

outras fontes do direito. O tributo é uma forma incontestável de interferência sobre a 

liberdade patrimonial e à propriedade privada, sendo zona de atuação confiada 

exclusivamente ao Poder Legislativo, a criação, modificação ou extinção de espécies 

tributárias. 

Posicionamo-nos, assim, face à principal característica, à marca fundamental, 

do princípio da legalidade tributária, que consiste na faculdade privativa do ente 

estatal de criar tributos, aptidão esta que apenas poderá ser exercida mediante lei. 

Assim enuncia a Carta Magna em seu art. 150, I: 

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 

Assim, o princípio da legalidade tributária consagra que somente o Poder 

Legislativo é o titular do Poder Fiscal co Estado. A produção de normas jurídicas 

está na atribuição do Poder Legislativo e não do Poder Executivo. Em um regime 

representativo de governo, é imprescindível seja conferido aos representantes do 

povo a faculdade de criar as contribuições compulsórias necessárias para a 

existência do Estado. A criação de qualquer espécie tributária é uma faculdade 

exclusiva do Poder Legislativo. 
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Carlos Maximiliano19 ressalta que o aludido princípio revigora a conquista 

democrática em virtude da qual o povo paga somente o imposto “que foi votado 

pelos seus representantes diretos”. Ruy Barbosa Nogueira20 entende que o tributo 

somente existe “se criado por lei e na medida por ela criado”. 

O princípio da legalidade consagra, por conseguinte, a supremacia da lei. Os 

regimentos tributários gerais vêm fixadas na Constituição, cabendo à lei formal 

disciplinar as implicações daí resultantes.  

Os tributos somente são legítimos quando legalmente previstos. Sendo a 

soberania financeira do povo, a criação de uma lei se traduz em o povo estar 

tributando a si mesmo, por meio do Poder Legislativo. 

Uma observação ainda importante de ser feita é de que este princípio tem 

aplicação concreta de forma conjunta com o princípio da anualidade, uma vez que 

tal exigência legitima, a título de exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), 

sabe-se que, por meio desta lei, o Estado determina as alterações em sede tributária 

para o ano subseqüente. Constata-se, por conseguinte, uma nítida integração 

pragmática entre os dois princípios mencionados. 

Ainda acerca da estrita legalidade tributária, faz-se mister mencionar que tal 

principio não é absoluto. Há impostos que regulam o mercado, necessitando, deste 

modo, de maior celeridade na sua regulamentação, não podendo submeter-se a um 

demorado processo legislativo. São denominados de extrafiscais.  

A segurança jurídica consagrou, contudo, o princípio da irretroatividade, cujos 

máximes são o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei 

tributária deve obediência a estes institutos. 

Contemporaneamente, circula a postulação segundo a qual o princípio da 

legalidade vivencia um estado de crise ou que vem sendo atenuado, em função de 

se outorgar ao Poder Executivo competências para estabelecer alíquotas fiscais e 

suas respectivas penalidades. Semelhante postulação não é verdadeira. 

Trata-se tão somente de uma situação de exceção ao princípio, posto que, a 

Carta Consitucional em si, nos incisos I, II, IV e V do artigo 153, culmine de 

legitimidade o Poder Executivo a exercer esta função. A suposta crise da legalidade 

há de ser encarada somente como um caso de delegação legislativa. 

 

                                                 
19 Cf. Comentários à Constituição Brasileira, v. III. 
20 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário, p. 39. 
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3.3.2. Princípio da anterioridade da lei tributária 

 

 

Tomando uma acepção mais popular, pode-se considerar a lei tributária uma 

lex imperfecta, isto é, a condição para que um tributo se torne exigível, é a 

superveniência não somente da lei, mas também de autorização orçamentária. 

Desta feita, deve a tributação atender simultaneamente a dois princípios 

profundamente intrincados: o princípio da anterioridade e o da anualidade. Mais uma 

vez colocamo-nos face a face a este instituto de alta relevância jurídica, acerca do 

qual deve-se, mesmo que sucintamente, elaborar uma explanação. 

O dispositivo constitucional que preleciona o princípio com comento, 

apresenta todas as facetas que o compõem, a anterioridade propriamente dita e a 

exigência da chamada noventena. Na redação constituinte, veda-se a cobrança de 

tributos: “em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 

que os houver instituído ou aumentado” (art. 150, III, a); “no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”, (art. 150, 

III, b); “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” (art. 150, III, c). 

Assim o atendimento ao princípio da anterioridade tributária, assim como da 

anualidade, torna imprescindível a existência de duas leis distintas, mas que 

complementares. Estas duas leis são: 

• a lei tributária – lei majoradora do tributo, confere ao tributo existência, 

legitimidade, definindo suas características, vigência e as condições de 

exigibilidade. 

• a lei orçamentária – por meio da qual se fixará a despesa e se fará a previsão 

de receita para cada exercício financeiro. É nela que se encontra a 

autorização para a cobrança do tributo no ano a que se refere. 

Uma análise das Constituições Federais brasileiras leva a verificar que o 

princípio da anualidade sempre foi um recurso de resguardo constitucional, através 

do qual o princípio da anterioridade da lei tributária encontra sua afirmação prática. 

A disposição constitucional resguarda ainda algumas exceções ao 

mencionado princípio, que não serão abordadas aqui por fugirem aos propósitos 

específicos do presente estudo. Tais exceções estão elencadas de forma clara e 



 33

objetiva na Constituição Federal, mais precisamente, no parágrafo primeiro do artigo 

150. 

Como pudemos observar desta abordagem, dentre os princípios mais 

debatidos atualmente, está o princípio da anterioridade, que, como vimos, estipula 

que o tributo não poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que tenha 

sido instituído ou majorado. A Emenda Constitucional ampliou o conceito ao criar a 

chamada noventena, exigindo além da anterioridade, um prazo de 90 (noventa) dias 

a serem contados da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou.  

Assim, o princípio da anterioridade se justifica na necessidade de o 

contribuinte não ser pego desprevenido. Veda a tributação de inopino, impedindo a 

tributação surpresa, consagrando a segurança jurídica. 

 

 

3.3.3. Princípio da Igualdade Jurídica Tributária 

 

 

O axioma que preceitua a igualdade jurídica tributária é uma nítida 

decorrência do instituto que se encerra no tão mencionado inciso I do artigo 5º da 

Constituição Federal, que advoga a igualdade de todos perante a lei nos seguintes 

termos em que determina: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. 

Na sua necessária aplicação ao Direito Tributário, o mencionado instituto 

intenta coibir privilégios ou tratamentos diferenciados em matéria tributária. Esta 

determinação principiológica se traduz em isonomia, posto que todos aqueles que se 

encontrem em situações idênticas estejam obrigados a contribuir da mesma 

maneira. No mesmo sentido, decorre da isonomia a existência das categorias 

contributivas que irão se refletir em princípio da capacidade contributiva, que será 

obejto de análise em seguida. Portanto, veda a Constituição “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” 

(art. 150, II). 

Dessa forma, a igualdade tributária se traduz em igualdade de condições 

segundo a capacidade contributiva. Aliomar Baleeiro, procurando fundamento na 
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igualdade perante a lei menciona: “não será possível à lei reservar tratamento fiscal 

diverso aos indivíduos que se acham nas mesmas condições”21. 

 

 

3.3.4. Princípio da tributação segundo a capacidade contributiva 

 

 

A origem deste dispositivo tão debatido na seara tributária, centra-se no ideal 

de justiça distributiva. Sua definição mais abrangente relaciona-se à aptidão do 

cidadão-contribuinte a participar nas despesas da coletividade, em conformidade 

com sua situação econômica, também chamada capacidade contributiva. 

Em termos concretos, o princípio da capacidade contributiva esteve 

historicamente ligado a questões políticas (distribuição da carga tributária) e 

econômicas (em que se pode mencionar o caráter regressivo dos impostos, tributos 

pessoais e direitos) do Estado. 

Pode-se mencionar em relação a este tema a lição de Alfredo Augusto 

Becker22 segundo o qual “o princípio da capacidade contributiva constitui uma regra 

de direito natural”, sendo corolário do consagrado princípio da igualdade. 

“Capacidade contributiva é expressão equivalente à capacidade econômica, 

representando a aptidão da pessoa para participar das despesas públicas, isto é, 

para pagar tributos”23. 

Assim, todos aqueles que realizarem fato gerador poderão ser chamados de 

sujeitos passivos da obrigação tributária, independentemente da capacidade civil, da 

ilicitude do ato, enfim de quaisquer aspectos extrínsecos ao fato gerador. A isso se 

dá o nome de isonomia tributária, como vimos no item anterior. Prevalece, portanto, 

no Direito Tributário, a interpretação objetiva do fato gerador, consagrando a 

cláusula do non olet na análise do liame jurídico tributário. 

O princípio da capacidade contributiva vincula-se à idéia de justiça 

distributiva, que pressupõe aspectos importantes. Vivemos em sociedade e assim 

sendo, devemos suportar esse ônus, contribuindo para que os menos afortunados 

                                                 
21 BALEEIRO. Aliomar. Limitações constitucionais ou poder de tributar. p. 250. 
22 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. p. 447. 
23 MORAES, Bernardo Ribeiro de, Compêndio de Direito Tributário. p. 121 
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possam receber benefícios que lhes assegurem uma existência digna. Para tanto, 

quem ganha mais arca com um maior percentual em sua “participação social”. 

No entanto, o princípio da capacidade contributiva poderá ser afastado em 

determinadas hipóteses. Nestes casos, o imposto terá uma função a mais, como 

incentivar ou coibir certa conduta. É o chamado caráter extrafiscal do tributo. 

 

 

3.3.5. Princípio da vedação ao confisco 

 

 

Profundamente aproximado ao princípio da capacidade contributiva, o 

princípio da vedação ao confisco diz respeito à vedação expressa pela Constituição, 

em que não se admite imposto que resulta em confisco, artigo 150, IV, da Carta 

Magna. Devido a esta aproximação, passar-se-á de maneira superficial pela 

definição deste princípio, em que pese que é ao seu cerne de vedação e medida 

constitucional de proteção ao contriuinte que se dirige o foco deste estudo. 

Por imposto confiscatório pode-se entender aquele que absorve parte 

significativa do valor da propriedade ou de sua renda, corroborando em uma 

diferenciação entre o imposto constitucional e o confiscatório. 

Assim sendo, efetivamente, o confisco se caracteriza quando a alíquota 

incidente sobre uma operação, resulte em mais de 50% do seu valor econômico 

líquido. 

Esta vedação constitucional do confisco tributário nada mais representa 

senão a coibição, pela Lex Legum, de qualquer aspiração estatal que possa levar, 

na seara da fiscalidade, à injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do 

patrimônio ou das rendas dos contribuintes, de forma a comprometer-lhes, em razão 

da insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência 

digna, ou, também, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular 

satisfação de suas necessidades vitais básicas. 

O princípio inserto no art. 150, IV, da Carta tem a preciosa função de 

estabelecer uma delimitação às limitações ao direito de propriedade através da 

tributação, para demonstrar (e impedir) o momento em que a tributação deixar de 

lubrificar e construir o direito de propriedade (viabilizando a sua preservação), para 
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inviabilizá-lo. Graficamente, poderíamos dizer que a limitação via tributação termina 

onde começa a privação, o efeito de confisco. 

 

 

3.3.6. Imunidades 

 

 

Não cuida este trabalho das chamadas “imunidades”, por não consistirem o 

foco deste estudo. Contudo cabem algumas considerações acerca do tema. 

As imunidades são consideradas por parte da doutrina como mais uma 

espécie de limitações ao poder de tributar, ou seja, de vedações a possíveis 

condutas por parte do ente estatal lesivas aos direitos fundamentais dos 

contribuintes. Contudo, mais que limitações, as imunidades aludem a uma exclusão 

do próprio poder de tributar. Acerca deste assunto, preleciona Denise Lucena: 

A intenção da norma de imunidade é exatamente se antecipar à 
norma de incidência tributária, evitando assim a existência desta. Na 
verdade, a imunidade não inverte o processo, ela o impede de se 
iniciar. [...] Ora, não há como negar o caráter limitativo da imunidade; 
se ela não concede competência, é lógico que tem de ser anterior à 
existência da relação, é mesmo uma barreira ao poder de tributar. 
Portanto, têm-se as normas exonerativas como exclusão de imposição 
tributária, sejam voluntárias ou obrigatórias. A conseqüência será a 
mesma, qual seja, a não-incidência; contudo, a origem difere 
dependendo da forma de exoneração.24 

Diversos autores cuidam das imunidades de forma paralela às isenções. 

Contudo, imunidades e isenções são proposições normativas de tal modo 

diferenciadas na composição do ordenamento positivo que poder-se-ia destacar tão 

somente três aspectos gerais comuns: a circunstância de serem normas jurídicas 

válidas no sistema; integrarem a classe das regras de estrutura; e tratarem de 

matéria tributária. 

As imunidades são, portanto, preceitos constitucionais anteriores ao momento 

de incidência do tributo, em que diferem precipuamente das isenções que são 

orifinadas de leis ordinárias, e funcionam como um “redutor” do campo de 

abrangência dos critérios da hipótese ou da conseqüência da regra-matriz do tributo. 

 

 
                                                 
24 LUCENA, Denise. A imunidade como limitação à competência impositiva, p. 28. 
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4. LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR E DIREITOS FUNDAMEN TAIS 

 

 

Empreendeu-se até este momento do estudo, dois trajetos de pesquisa 

paralelos. Inicialmente, um panorama da doutrina dos direitos fundamentais de 

maneira geral, para encontrar a figura do contribuinte de forma perticular, e, 

simultaneamente, uma abordagem dos institutos jurídicos elencados na Constituição 

como limitações ao poder de tributar, diploma axiológico fundamental do direito 

tributário como um todo. Pôde-se perceber, ao longo de semelhante percurso, que o 

paralelismo não apenas é vazio de sentido, como ianpropriado, posto que haja uma 

nítida aproximação entre as limitações ao poder de tributar e os direitos 

fundamentais do contribuinte. Passemos, pois, aqui, à sobreposição das 

argumentações realizadas, com vistas a demonstrar a hipótese de trabalho 

levantada para o presente estudo e compreender os direitos fundamentais do 

contribuinte como limitações ao poder de tributar. 

Como já extensamente abordado, historicamente, a positivação do 

reconhecimento de direitos humanos tem seu marco inicial nas memoráveis cartas e 

declarações de direitos, para apenas depois começarem a integrar as constituições 

das nações. A designação “direitos fundamentais” tem preponderado entre os 

juristas para rotular os direitos humanos positivados nos textos constitucionais dos 

estados internamente, assim como a acepção “direitos humanos” mais 

perfunctoriamente se aplica aos direitos assegurados em convenções internacionais.  

No momento histórico vigente, emerge um consenso em meio à doutrina pelo 

que se compreende que os direitos fundamentais consistem nas espécies 

normativas consagradas nas constituições dos países e que demonstram a 

conformação de valores primordialmente caros à preservação da dignidade da 

pessoa humana que, por sua importância, devem ser formalmente reconhecidos e 

materialmente efetivados em toda comunidade política. Por esta vertente, são, 

portanto, direitos positivos que procuram refletir uma idéia de ser humano 

desenhada pela consciência universal, objeto de construção no decurso dos tempos 

e que está sedimentada na cultura das sociedades. 

Conforme fora amplamente explorado, tendo em vista que os direitos 

fundamentais conhecidos como de primeira geração, em sentido macro, buscam 

assegurar a proteção bens de direito como a propriedade, a liberdade, a igualdade, 
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justifica-se facilmente a sua aplicação à matéria tributária já que, nesse plano, todos 

os direitos listados estão integralmente envolvidos e fortemente comprometidos, a 

menos que paire sobre eles uma notória proteção mediante coerente arcabouço 

normativo de limitação. É, pois, fundamentalmente neste ponto de contato entre a 

proteção a direitos fundamentais e a matéria tributária que se situam as limitações 

ao poder de tributar, encarados como diplomas axiológicos norteadores da atividade 

de tributação do Estado, princípios disciplinadores do Poder de Tributar. 

No Brasil, o reconhecimento dos direitos dos contribuintes com o status de 

direitos fundamentais possui importantes peculiaridades. Inicialmente, pode-se 

mencionar a previsão do princípio da legalidade assim como da anterioridade no rol 

dos direitos individuais na Constituição de 1967, com o advento da Emenda de 1969 

(art. 153, § 29) que, como farol para interpretação histórica, revela um 

direcionamento do sistema positivo para um nível ampliado de protetividade da 

Constituição vigente, tendendo a consolidar e ampliar o nível de segurança jurídica 

para as relações tributárias entre Estado e contribuintes.  

Em segundo lugar, deve-se expor a força emanada de decisão paradigmática 

do Supremo Tribunal Federal que incluiu o princípio da anterioridade dentro dos 

limites da categorização dos direitos fundamentais (ADI nº 939-7). 

O reconhecimento da anterioridade como garantia fundamental do 

contribuinte deu-se pelos seguintes fundamentos: o principal argumento baseia-se 

na premissa de que o próprio Artigo 5º, em seu parágrafo segundo, abriu o elenco 

dos direitos fundamentais a ‘outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados’; a partir desta, pode-se reconhecer no Art. 150, III, ‘b’, garantia outorgada 

ao contribuinte, conjugando-a com a regra do parágrafo segundo do referido Art. 5º; 

seguindo-se a este reconhecimento, no capítulo referente ao processo legislativo, o 

Art. 60, em seu parágrafo 4º, inciso IV, determina que os direitos e garantias 

individuais não serão objeto de proposta de emenda tendente a aboli-los. 

Concluindo-se, “entre esses direitos e garantias individuais, estão pela extensão 

contida no § 2º do Art. 5º e pela especificação feita no Art. 150, III, ‘b’, a garantia ao 

contribuinte de que a União não criará nem cobrará tributos ‘no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou’.” (Medida 

Cautelar proferida na ADIn 939-7, apud Voto do Min Sydney Sanches, ADIn 939-7, 

1993, p. 239; no mesmo sentido, o voto magistralmente didático do Min. Carlos 
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Velloso, p. 274-275, também dos ministros Marco Aurélio, p. 259-261, e Celso de 

Mello, p. 281-283).  

Nesse sentido, houve o reconhecimento de direitos implícitos, contidos na 

Constituição como fundamentais, ainda que não explicitados, conforme se pode 

observar do voto do Ministro Marco Aurélio (ADIn 939-7, p. 259-261): 

Senhor Presidente, em primeiro lugar, registro minha convicção 
firme e categórica que não temo, como garantias constitucionais, 
apenas o rol do Artigo 5º da Lei Básica de 1988. Em outros artigos 
da Carta encontramos, também, princípios e garantias do cidadão, 
nesse embate diário que trava com o Estado, e o objetivo maior da 
Constituição é justamente proporcionar uma certa igualação das 
forças envolvidas – as do Estado e as de cada cidadão considerado 
de per se. A demonstração inequívoca da procedência desse 
entendimento está no § 2º do Artigo 5º : [transcrição do artigo] 

Veja V. Exª. que o Diploma Maior admite os direitos implícitos,os 
direitos que decorrem de preceitos nela contidos e que, portanto, 
não são expressos. 

Da mesma forma foi o voto do Ministro Carlos Velloso: “Direitos e garantias 

individuais não são apenas aqueles que estão inscritos nos incisos do Art. 5°. Não. 

Esses direitos e essas garantias se espalham pela Constituição”. O próprio Art. 5°, 

no seu § 2°, estabelece que 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. É 

sabido, hoje, que a doutrina dos direitos fundamentais não compreende, apenas, 

direitos e garantias individuais, mas, também, direitos e garantias sociais, direitos 

atinentes à nacionalidade e direitos políticos. Este quadro todo compõe a teoria dos 

direitos fundamentais. (ADIn 939-7, 1993, p. 274-275). 

Assim, como demonstrou claramente os trechos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade trazida para embasar este estudo, a alegação de que há outros 

direitos dispersos pela Constituição que pertencem à categoria de direitos 

fundamentais (tomando-se aqui, especificamente, os concernentes à matéria 

tributária), encontra justificativa no art. 5°, § 2 °, da Constituição Federal, importando 

no emprego do conceito de direitos fundamentais em sentido material, isto é, 

segundo uma concepção que reconhece como fundamentais direitos 

consubstanciados em outros pontos da Constituição, para além do rol disposto no 

art. 5º. É justamente em meio aos direitos e garantias constantes do texto da 

Constituição Federal materialmente dispostos fora do rol dos direitos fundamentais 
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que se podem identificar os que estão fixados, para a figura do contribuinte, nas 

limitações ao poder de tributar elencadas nos arts. 150 a 152 da Constituição 

Federal.  

A título de sustentação da tese levantada, cabe, ainda, a indicação de decisão 

jurisprudencial pontual demonstrando a expressiva freqüência em que é abordada a 

questão da proteção do contribuinte em face do Poder de Tributar do Estado, e a 

necessidade de proteção dos “direitos fundamentais do contribuinte” (como 

categorizado na mencionada decisão). Vale ressaltar que tal decisão constitui um 

caso exemplar de muitos outros, posto que esta tendência já entra em processo de 

consolidação, como apontado acima em posições do STF. Trata-se de Acórdão 

proveniente de Apelação Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (AC 

24089002604ES), relatado pelo Des. Manoel Alves Rabelo, com julgamento em 

02/09/2008. O teor da ementa ilustra o pensamento demonstrado até aqui: 

APELAÇAO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - 
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - DÉBITOS FISCAIS - EDITAL DE 
INTIMAÇAO PARA REGULARIZAÇAO DO DÉBITO SOB PENA DE 
SUSPENSAO DA INSCRIÇAO ESTADUAL - ILEGALIDADE - 
UTILIZAÇAO INDEVIDA DO PODER DE IMPÉRIO ESTATAL - 
MEIOS ADMINISTRATIVOS COERCITIVOS PARA PAGAMENTO DE 
DÍVIDAS - ENTENDIMENTO PACÍFICO DE NOSSOS TRIBUNAIS - 
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1 - A matéria versada nos autos do Mandado de Segurança ajuizado 
em primeiro grau já foi alvo de inúmeros debates nesta Corte, tendo 
sido pacificado o entendimento de que a Administração Pública não 
pode se valer de medidas coercitivas ou sanções administrativas (tais 
como a suspensão de inscrição estadual) como mecanismo oblíquo de 
cobrança de dívidas tributárias. 

2 - As Súmulas 70, 323 e 547 do STF corroboram esse entendimento. 

3 - O Fisco deve se valer da via judicial para cobrança de tributos, sob 
pena de violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa 
(artigo 170 da CRFB), do devido processo legal e seus consectários 
lógicos da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da 
Constituição Federal). 

4 - Há, em alguns casos, o entendimento de que: tais premissas não 
se aplicam quando se verifica a ocorrência de situação peculiar ou 
patológica, em que resta evidenciada, notoriamente, a reincidência ou 
o dolo do contribuinte para se esquivar da taxação. Todavia, o 
estabelecimento de exceções desse jaez revela-se te merário e 
acaba por conferir ao julgador uma faculdade de rel ativizar 
normas e preceitos que são relevantes para a proteç ão dos 
direitos fundamentais dos contribuintes. Ademais, c orre-se o 
risco de dispensar um tratamento desigual a contrib uintes que, a 
despeito das razões fácticas justificantes, estão i gualmente em 
situação de inadimplência para com o Fisco . 
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5 - Recurso conhecido e provido para se reformar a sentença a quo e 
conceder a ordem requerida através do presente mandamus. (grifos 
nossos) 

Levando adiante a presente argumentação, é importante observar que o 

enquadramento de direitos externos ao catálogo como fundamentais corrobora na 

consideração dos critérios de relevância e substância, de forma que os direitos 

submetidos a tais critérios podem ser integrados à categoria do rol da Constituição.  

Relevância diz respeito aqui a uma dimensão aferida por condições históricas 

e valores construídos socialmente que determinem a elevação de alguns direitos à 

condição de fundamentais, a ponto de atribuir competência de regulação para a 

Constituição, no subsistema dos direitos fundamentais, subtraindo em tais 

circunstâncias a atuação do legislador ordinário. E substância apreciada a partir do 

conteúdo em que toma como aporte de referência o princípio da equivalência, 

significando que os direitos fundamentais do rol devem guardar uma relação de 

semelhança com os direitos de fora do catálogo, em que seria possível conceber-se 

a existência de direitos análogos como princípio implícito no preceito constitucional 

que se abre para um conceito material dos direitos fundamentais.  

Para levar a consequências mais profundas a semelhança que procura-se 

aqui estabelecer entre os dois conjuntos de direitos, é conveniente mostrar que 

alguns reproduzem, na seara tributária, garantias concedidas de genericamente para 

todos os cidadãos. Assim, partindo do estudo aprofundado feito nas seções 

anteriores acerda da doutrina dos direitos fundamentais assim como das limitações 

ao poder de tributar, pode-se comparar os direitos advertidos ao longo das diversas 

gerações com o rol de direitos análogos reservados à figura do contribuinte, ao qual 

pretende-se demonstrar a posse da essência de fundamentalidade. 

É o caso do princípio da legalidade, que prescreve de forma genérica que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei assim como da sua versão específica para a relação jurídica tributária, que leva 

em conta os contribuintes e que veda aos órgãos detentores de competência 

tributária a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça.  

Outro princípio estudado e que se pode mencionar é o princípio da isonomia 

que assevera que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos da Constituição, direito fundamental, que se traduz na igualdade tributária 

que proíbe instituir tratamento desigual entre contribuintes que se achem em 



 42

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional 

ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos.  

Como decorrência de um conceito material de direitos fundamentais, os 

direitos dos contribuintes constantes do lado de fora do catálogo (arts. 150 a 152, da 

CF), por força da cláusula de abertura contida no § 2º do art. 5º, que não exclui 

outros direitos decorrentes do regime e dos princípios adotados, passam a integrar a 

categoria dos direitos fundamentais. Assim, defendemos uma classificação dos 

direitos fundamentais dos contribuintes embasada no art. 5º da Constituição Federal 

que ressalta como objeto de proteção o direito à vida, à liberdade, à segurança e à 

propriedade, direitos fundamentais de primeira geração. 

Diante desse quadro, os direitos dos contribuintes que têm por objeto a 

liberdade são as imunidades, a liberdade de tráfego, a unidade tributária, o livre 

exercício de atividade econômica. Os que se reportam à igualdade: a isonomia 

tributária, a tributação federal uniforme, a isonomia da tributação dos títulos da 

dívida pública e dos vencimentos dos servidores públicos e a vedação de isenções 

pela União de tributos estaduais e municipais.  

Os direitos relativos à segurança: legalidade tributária, irretroatividade 

tributária, anterioridade tributária, transparência dos impostos incidentes sobre 

mercadorias e serviços, reserva de lei para incentivos em matéria tributária e 

restituição preferencial imediata quanto a fato gerador presumido. O direito ligado 

diretamente à propriedade reproduz-se na vedação ao confisco. Todos eles já 

extensamente estudados até aqui. 

Outros direitos existem inseridos no catálogo genérico dos direitos individuais, 

na versão tributária e também direitos encontrados de forma esparsa na 

Constituição, fora do rol das limitações constitucionais ao poder de tributar. A título 

de exemplo vale lembrar a imunidade de contribuições para a seguridade social das 

entidades beneficentes de assistência social; o livre exercício de trabalho, ofício ou 

profissão e livre exercício de atividade econômica; e a capacidade contributiva. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

 Face ao quadro exposto, o poder de tributar juridicamente vinculado que 

nasce na Constituição Federal e impõe um dever fundamental de contribuição para 

os gastos públicos, encontra seu limite primário nos direitos fundamentais e mais 

especificamente nos direitos fundamentais dos contribuintes. 

O reconhecimento dos direitos humanos, sob o ponto vista do direito positivo, 

tem o seu nascimento nas históricas encíclicas e declarações de direitos, vindo a 

integrar, posteriormente, as constituições de diversos países. Direitos fundamentais 

tem sido a terminologia privilegiada pelos juristas para designar os direitos humanos 

positivados nas constituições estatais, em nível interno, e a acepção direitos 

humanos para os direitos definidos em convenções internacionais.  

No cenário histórico atual, emerge um consenso doutrinário onde se tem 

entendido que os direitos fundamentais são aqueles consagrados nas constituições 

dos países e que conformam valores essenciais à dignidade da pessoa humana que 

devem ser formalmente reconhecidos e concreta e materialmente efetivados numa 

determinada comunidade política. Nessa vertente, são tomados como direitos 

positivos que refletem uma idéia de homem formada pela consciência universal, 

objeto de construção no decorrer dos tempos e que está sedimentada na cultura das 

sociedades. 

Uma abordagem mais específica dos direitos fundamentais conhecidos como 

de primeira geração, demonstra que tal espécie de normas positivas visa a garantir a 

proteção de bens fundamentais, tais como a propriedade, a liberdade e a igualdade, 

os primeiros a serem reivindicados no quadro histórico gerador da ampla tutela hoje 

aferida aos direitos fundamentais. O presente trabalho direciona suas conclusões 

para a demonstração do quão justificada é a sua aplicação na esfera tributária já 

que, nesse plano, todos esses direitos estão inteiramente envolvidos e seriamente 

comprometidos, caso não paire uma nítida proteção mediante coerente arcabouço 

normativo de limitação. 

Como decorrência de um conceito material de direitos fundamentais, os 

direitos dos contribuintes, por força da cláusula de abertura contida no § 2º do art. 

5º, que não exclui outros direitos decorrentes do regime e dos princípios adotados, 

encontram-se do lado de fora (arts. 150 a 152 da Constituição) do catálogo 
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exemplificativo. Contudo, dada sua relevância e substância, passam a integrar a 

categoria dos direitos fundamentais.  

Diante desse quadro, os direitos dos contribuintes que têm por objeto a 

liberdade são as imunidades, a liberdade de tráfego, a unidade tributária, o livre 

exercício de atividade econômica. Os que se reportam à igualdade: a isonomia 

tributária, a tributação federal uniforme, a isonomia da tributação dos títulos da 

dívida pública e dos vencimentos dos servidores públicos e a vedação de isenções 

pela União de tributos estaduais e municipais. Os relativos à segurança: legalidade 

tributária, irretroatividade tributária, anterioridade tributária, transparência dos 

impostos incidentes sobre mercadorias e serviços, reserva de lei para incentivos em 

matéria tributária e restituição preferencial imediata quanto a fato gerador 

presumido. O direito ligado diretamente à propriedade reproduz-se na vedação ao 

confisco.  

Assim, o ordenamento pátrio, através das garantias constitucionais e dos 

direitos fundamentais, protege as liberdades, limitando o poder de tributar, que deve 

agir apenas no espaço aberto pelos direitos humanos e, mais especificamente, pelos 

direitos fundamentais.  

Assim, as limitações ao poder de tributar, ou princíoios constitucionais do 

Direito Tributário, consistem no diploma assecuratório dos direitos fundamentais do 

contribuinte e deles promanam.  

Deste modo, o poder fiscal deve ser constituído no espaço aberto pelas 

imunidades e privilégios, cabendo observar, que a Constituição brasileira, em seção 

denominada “das limitações do poder de tributar” (art. 150 à 152), contém o núcleo 

essencial da cidadania fiscal. A questão crucial levantada na discurssão em torno da 

relação entre direitos fundamentais do contribuinte e limitações ao poder de tributar 

é valorizar o poder do cidadão, limitando o poder dos governantes, impedindo o 

caráter autoritário de certos regimes políticos. 
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