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RESUMO 

 

 

Aborda a tributação de forma ampla, focando, principalmente, sua evolução 

histórica, os movimentos sociais que influenciaram o seu desenvolvimento e a origem de 

alguns dos seus principais valores, tais como legalidade, anterioridade e igualdade. Em 

seguida, será discutida a tensão existente entre as necessidades da comunidade e a realidade 

das normas tributárias, relação que culmina em uma abordagem axiológica de justiça ou 

injustiça de tais regras. Destaca-se, também, a questão da igualdade, apontada como valor 

intrinsecamente relacionado à justiça social, mas que, ainda hoje, não alcançou real 

efetividade na sociedade. 
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ABSTRACT 

 

 

Deals with taxation in a wide-ranged way, focused, mainly, on it’s historic 

evolution, on the social movements that influenced it’s development and on the origin of the 

main values of taxation, as legality, anteriorness of  tax laws and equality. Thereafter, there is 

a discussion on the tension between the community’s necessities and the reality of the 

taxation’s rules that culminates in an approaching that values the justice or the injustice of 

such rules. Also, the matter of equality is highlighted, pointed as a value deeply related to 

social justice, but that, although, has not reached real effectiveness in our society yet. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho se propõe a expor o desenvolvimento histórico da atividade 

fiscal desde as épocas mais remotas da humanidade até os dias atuais, focando sua atenção no 

debate sobre a questão social na atividade tributária, que se evidencia nas sociedades 

modernas. 

Partindo da premissa de Gaio de que “todos os povos que se regem por leis 

e costumes, utilizam em parte um direito que lhes é próprio, em parte um que é comum a 

todos os homens”
1 serão esboçados sucintamente os fatos históricos mais relevantes e sua 

contribuição na construção das idéias contemporâneas de Direito, Justiça e tributo.  

Como é sabido, o Direito é uma ciência social e, dessa forma, é produto de 

uma época, determinado pelos valores e evolução cultural de uma determinada sociedade e, 

portanto, mutável. Quando iniciada a pesquisa histórica, a intenção era utilizar apenas a obra 

Introdução Histórica ao Direito, de John Gilissen, entretanto, no decorrer do trabalho houve 

imperiosa necessidade de apoio em outras obras, para melhor compreensão dos fatos 

ocorridos e suas implicações jurídicas, tais como o surgimento, o desenvolvimento e a 

abrangência de princípios como liberdade e justiça. 

Nas primeiras civilizações, a tributação tinha como escopo apenas o que se 

denominou na atualidade de função fiscal, qual seja o abastecimento dos cofres públicos, sem 

levar em conta interesses sociais, políticos ou econômicos. Somente com o desenvolvimento 

econômico das nações, advindo com o processo de industrialização, originaram-se os sistemas 

tributários. Na origem desses sistemas, a arrecadação tributária era destinada ao 

financiamento da polícia, das forças armadas, do judiciário e da própria estrutura da máquina 

administrativa. Era a fase do Estado Liberal. 

Porém, o reflexo social do crescimento econômico, não raro negativo para a 

maioria dos cidadãos, favoreceu a construção da teoria do Estado Social, organismo voltado 

para a correção das desigualdades existentes na sociedade, visando o equilíbrio entre as forças 

capital-trabalho. No entanto, a experiência histórica de um Estado socialista na Rússia 

mostrou-se insuficiente para a correção das mazelas sociais e muito oneroso para os cidadãos. 

                                                 
1 PISTORI, Gerson Lacerda. Humanismo Jurídico. Disponível em:< http://www.valorjustica.com.br/artigo10.htm>. 
Acesso em: 20 jun. 2007. 



Beneficiando-se dessa frustração, a classe burguesa, então principal força 

econômica mundial, renovou as teorias liberais, embasadas, especialmente, no necessário 

encolhimento do aparelho estatal. 

Amparada teoricamente nas teorias neoliberais, a globalização passa a 

impor nova reestruturação dos sistemas fiscais, que, utilizadas como mecanismo de correção 

das desigualdades econômicas e sociais, enfrentam a tensão entre efetividade e eqüidade. 

Devido à grande extensão dos eventos relevantes ocorridos ao longo da 

História do desenvolvimento humano, não podemos ocultar a dificuldade de sintetizá-los sem 

incorrer em faltas significativas. Em alguns momentos, inclusive, pensamos em abandonar o 

projeto, mas a crença na relevância do retorno às origens para a compreensão das atuais 

conjecturas e nas recompensas a serem colhidas com a pesquisa nos impulsionou para 

concluí-lo. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, ressaltamos a 

historicidade como instrumento para compreensão das atuais conjunturas sociais, jurídicas e 

econômicas, vez que tais campos de conhecimento são produtos da evolução da sociedade. 

Tratamos também, neste capítulo, das formas de tributação ocorridas na Idade Média, onde 

esta atividade era descentralizada do Estado e concentrada na Igreja e nos senhores feudais. 

Em seguida, abordamos a fase de renascimento comercial na Europa e da estatização da 

atividade tributária, bem como sua estruturação e o nascimento dos princípios norteadores. 

Ainda no primeiro capítulo, chegamos aos tempos modernos, marcados por inúmeras 

mudanças sociais e econômicas, a partir de quando os teóricos passaram a preocupar-se com a 

questão da segurança jurídica dos cidadãos e da legalidade nas relações jurídicas. 

No segundo capítulo, ressaltamos as revoluções do século XVIII e o 

nascimento da doutrina liberal. O terceiro trata da origem dos direitos sociais, apresentado os 

principais episódios que serviram como fundamento destes conceitos e seus reflexos na 

atividade fiscal. Destacamos também o pós-guerra, o ressurgimento da teoria liberal no século 

XX e a globalização. 

O último capítulo é dedicado à função social dos tributos e à sua utilização 

como mecanismo de desenvolvimento social, enfatizando a relevância dos princípios de 

igualdade e justiça na construção de uma sociedade bem organizada e de um sistema 

tributário válido, legítimo e condizente com as necessidades das comunidades modernas, 

notadamente marcadas pelas desigualdades e carências de grande número de seus membros.  



Neste contexto, serão apresentadas várias concepções de Justiça, ressaltando 

a necessidade de observação deste valor na construção dos sistemas tributários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A HISTORICIDADE COMO INSTRUMENTO DE COMPREENSÃO DAS ATUAIS 

CONJUNTURAS 

 

 

O Direito, como ciência social, é produto histórico-determinado que reflete 

o conjunto de valores de um povo em um delimitado momento, tendo a mutabilidade como 

marca inafastável. O estudo de ritmo e caminho da evolução humana, portanto, é ferramenta 

assaz apta para se entender seus desdobramentos, o surgimento de seus princípios e a 

abrangência da proteção aos bens jurídicos por ele tutelados. 

Esta volta ao passado, destarte, é como uma viagem de auto-conhecimento 

comunitário e evita o problema da escolha aleatória de soluções para determinadas questões, 

de forma indiscriminada e sem o conhecimento de suas reais dimensões, técnica que, por 

intuitiva, tem grande probabilidade de resultar em erro. Alfredo Augusto Becker denominou 

este método de “terapêutica ou cirurgia do desespero”, afirmando que consistia em “receitar-

se o remédio ou amputar-se o membro, embora se continue ignorando a doença” (2002, p. 

07).  

No caso específico das normas tributárias, os acontecimentos históricos que 

se apresentam como mais relevantes condicionadores de sua produção, a sua matéria-prima, 

são os fatos econômicos, disciplinados de forma a tornar possível a convivência social, nos 

moldes desejados pelo Estado. A normatização de tais fatos decorre da adoção de regras que 

incidam sobre eles, produzindo efeitos jurídicos como conseqüência de sua ocorrência 

concreta. 

Uma vez normatizada, a regra jurídica interfere no ritmo natural dos 

acontecimentos sociais, impondo para certos fatos um comportamento prefixado de modo 

artificial, tendo como finalidade direcionar as condutas humanas para algo tomado por bem 

comum, segundo os valores de cada sociedade. Entretanto, toda regra jurídica exprime um 

dever ser, pois, apesar de impor um comportamento a ser observado pelo corpo social, guarda 

em si a possibilidade de não advertir, supondo, portanto, uma tensão real ou que a qualquer 

momento pode se tornar real entre o que deve ser e o que efetivamente se apresenta.  

Ressalte-se que a noção de bem comum não é um valor imutável, mas fruto 

dos anseios e expectativas comunitárias de uma determinada época e, desse modo, a evolução 

natural da comunidade implica em mudança nos caminhos a serem seguidos. Forma-se, assim, 



uma relação de interdependência em que o fato influencia a norma e a norma influencia o 

fato, considerando-se sempre as conjunturas do momento. 

As regras são, dessa forma, instrumentos, mediante os quais o Estado age 

perseguindo um resultado, que é obter, manter ou desenvolver o bem comum. Sendo 

instrumento de atuação do Estado na sociedade, a norma deve ser construída segundo o 

modelo social que pretende disciplinar, do contrário não será apta a produzir os resultados 

pretendidos, transformando-se em regra inócua e vazia. 

As normas tributárias incidem sobre fatos predeterminados, juridicizando-os 

e formando a relação jurídica tributária, cujo objeto é o tributo. Da mesma forma, têm 

validade e legitimidade historicamente limitada, vez que devem evoluir segundo as 

perspectivas e necessidades de um dado período, dentro do qual serão (ou deverão ser) justas. 

O estudo das variáveis econômicas, sociais e políticas ao longo da História, 

assim, é instrumento útil para a compreensão do surgimento do Direito Tributário e do seu 

vínculo com o desenvolvimento econômico das nações. Ademais, o conhecimento do registro 

das atividades passadas do homem, das instituições sociais e econômicas por ele criadas, das 

causas dos acontecimentos e das forças que impeliram a humanidade para grandes 

empreendimentos, parece ser um caminho indispensável para se entender o atual modelo de 

tributação, que tem como principal desafio o implemento de uma nova acepção aos tributos, 

intimamente relacionada ao seu papel como mecanismo de desenvolvimento social. 

 

 

1.1 TEMPOS ANTIGOS. A TRIBUTAÇÃO E A NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS 

ESTADOS 

 

 

O homem é um ser naturalmente sociável, assim, independente de filiação a 

correntes contratualistas ou naturalistas, muito provavelmente o Estado nasceu em torno da 

idéia de bem comum, fenômeno cultural e axiológico que reuniu certas pessoas que 

almejavam alcançar a mesma finalidade em torno de si. Estes agrupamentos eram 

representados inicialmente por grupos familiares, mas a própria dinâmica social o expandiu, 



até se chegar aos Estados modernos, que utilizam o Direito como ferramenta para alcançar o 

bem comum almejado. 

Com esse escopo, o Direito nasceu e estruturou-se em vários ramos 

independentes e com características peculiares. A legitimidade do poder de tributar justifica-

se, juridicamente, na capacidade do Estado de levar aos cofres públicos parcela da renda ou 

do patrimônio dos seus “súditos”, com o intuito de despender tais recursos no patrocínio das 

finalidades da Administração Pública, bem como para atender às necessidades da 

coletividade. Dessa forma, a origem da tributação, na acepção lata da palavra, confunde-se 

com o momento em que a sociedade se dividiu entre governantes e governados.  

Na Antiguidade, os tributos eram presentes entregues voluntariamente pelos 

governados como uma espécie de indenização ou de homenagem pelo trabalho dos chefes e 

como meios de financiar os gastos do governo local com a ordem e a segurança da 

comunidade. Ressalte-se que os mesmos tributos eram oferecidos aos líderes e aos deuses.  

Os primeiros tributos criados com caráter de obrigatoriedade foram as 

contribuições sobre o patrimônio devidas pelos escravos de guerra e pagas em bens ou moeda; 

tais tributos incidiam também sobre a renda dos súditos, passando ao vencedor o poder de 

financiá-la. Os povos vitoriosos tinham direito a tudo que seus subjugados possuíssem e estes, 

não obstante perdessem todas as suas possessões, ainda estavam sujeitos à escravização e, 

como escravos, não tinham direito algum. Tais contribuições de guerra, obedecidas as devidas 

ressalvas, podem ser equiparadas às reparações pagas pela Alemanha após a Primeira Guerra 

Mundial, disciplinadas no Tratado de Versalhes. 

Diferentemente da realidade atual do Brasil, em que os tributos devem 

necessariamente ser expressos em moeda, naquele momento inicial da coercitividade da 

atividade tributárias, admitiam-se os tributos “in natura” e “in labore”. Estes eram pagos 

mediante uma atividade direta do homem, enquanto aqueles através da entrega de bens ou 

parcela da produção. Ambos, portanto, determinados independente de referência à pecúnia. 

Os povos antigos enfrentavam muitas guerras, e tais batalhas foram 

fortalecendo o poder do líder, que passou a exigir contribuições dos governados para sustentar 

seus exércitos. Assim, os tributos perdem a característica de dádiva, passando a ser obrigação. 

As contribuições antigas surgiram como uma decorrência da própria vida em sociedade e se 

efetivavam, muito preponderantemente, pela transferência de parcela da riqueza dos 

particulares para os cofres públicos.  



Embora desde as épocas mais remotas da História se encontrem registros de 

levantamentos de recursos junto aos componentes do grupo social para financiar as atividades 

públicas, o Direito Tributário, propriamente dito, só se constituiu na Era Moderna. 

Todavia, não obstante inexistisse unificação do Direito Tributário nessa fase 

do desenvolvimento humano, havia sistemas fiscais reguladores da arrecadação de valores 

pelo governo local. É difícil precisar quando surgiram os primeiros sistemas, contudo, é certo 

que a partir do momento em que o progresso começou a ganhar corpo nas civilizações 

primitivas, apareceram as imposições ficais e as contribuições compulsórias, embora com 

diferentes nomes e de forma diversa da concebida nos dias de hoje.  

Antes do período histórico, os povos já tinham percorrido uma certa 

evolução jurídica. Muitos dos institutos civis e o domínio do que atualmente denominamos 

Direito Público já existiam em alguns povos sem escrita. A escassez de registro desse Direito 

arcaico, entretanto, impossibilita o conhecimento preciso da origem dessas instituições. É 

importante ressaltar que esses direitos eram relativamente diversificados, pois cada clã tinha 

seus próprios costumes2, vivendo isolado dos demais. 

Já entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C., com a descoberta da agricultura, o homem 

neolítico conheceu a vida sedentária e, dessa forma, pôde criar instituições mais ou menos 

duradouras. Nesse contexto surgiu um modelo arcaico de Estado e, com ele, o poder de fazer 

e executar leis, visando a preservação da ordem social pela punição dos seus infratores e a 

defesa da comunidade contra as invasões estrangeiras. Isso porque, a partir do momento em 

que o homem se sedentarizou, a terra passou a ter grande valor e tornou-se objeto de disputa 

entre as comunidades, ocasionando guerras de conquista. 

O modelo de organização neolítico teve ampla difusão geográfica, tendo 

migrado por todo o mundo, segundo apontam os historiadores. Nesta fase da evolução 

humana, Direito e religião estavam intrinsecamente ligados. Via de regra, os costumes eram 

respeitados por temor ao sobrenatural e, muitas vezes, o próprio líder era considerado um 

representante dos deuses na Terra ou mesmo o próprio deus encarnado. 

 

 

                                                 
2 Costume é aqui utilizando segundo o conceito que o define como um direito não escrito, introduzido pelos usos 
e pelos atos continuamente repetidos pelos membros da comunidade, praticados publicamente, sem contradição 
da maioria do povo, o tempo necessário para se impor.  



1.2 A TRIBUTAÇÃO NAS CIVILIZAÇÕES ANTIGAS 

 

 

Por volta de 3.500 a.C., a cultura neolítica produziu as primeiras 

civilizações. O termo civilização é utilizado, aqui, de acordo com a concepção histórica que 

classifica como civilizações somente os agrupamentos caracterizados pela utilização da 

escrita.  

Essas civilizações eram normalmente despóticas e a religião absorvia muito 

do interesse do homem, sendo a intervenção divina largamente usada como justificativa para 

o monopólio econômico do Estado, ou para a tributação dos bens e serviços, quando 

produzidos pelos particulares. Os mais antigos documentos de natureza jurídica escritos 

surgem no Egito, na Mesopotâmia e nas civilizações hebraicas. 

Como mencionado, nas comunidades primitivas, a religião e o poder se 

confundiam, dando ao chefe político a autoridade indispensável para o exercício do 

sacerdócio, do governo e da justiça. Premidos pela figuração das divindades vingativas, os 

indivíduos transferiam parcela de sua produção para os detentores de poder, de forma 

voluntária ou por meio compulsório, porquanto os supostos mandatários de deus exigiam 

oferendas como condição da não aplicação de castigos.  

Somente mais tarde, nas chamadas civilizações clássicas, com o 

aprimoramento, o desenvolvimento social e a organização jurídica das sociedades, tais 

transferências passaram a ser reguladas por leis produzidas pelo Estado. Destarte, abandonou-

se a idéia de uma obrigação de fortes contornos morais, adotando-se o modelo de imposição 

de natureza legal. 

O Estado na Antiguidade normalmente era organizado na forma de cidade-

estado, espaço geográfico no qual estavam condensados todos os poderes do governante. O 

poder político era concentrado nas mãos de um titular (faraó, rei, imperador) com autoridade 

secular e divina, pois o governo dos homens e o poder sobrenatural das divindades estavam 

fundidos e expressos na vontade do soberano. Os bens públicos eram tidos como sagrados e o 

Direito limitado pela ética teológica. O grau de participação do Estado na atividade 

econômica media a apropriação em maior ou menor escala dos bens dos particulares pela 

autoridade política nas diversas civilizações antigas. 



No Egito, as atividades produtivas da nação giravam em torno das imensas 

empresas do Estado, que era o maior empreendedor de mão-de-obra, geralmente escrava. O 

Estado auferia renda, então, prioritariamente, pela participação direta na economia. No plano 

das idéias, o rei tinha como função realizar na Terra a verdadeira justiça, resultando sua 

atividade no benefício dos homens. Muito embora houvesse espaço também para a iniciativa 

privada, com a criação do império (1575 a 1087 a.C.) e as freqüentes guerras de conquista, 

essa tendência foi reduzida e o governo estendeu seu controle sobre a atividade econômica, 

chegando a monopolizar o comércio exterior. 

Sabe-se que durante o império, na segunda dinastia, adotou-se no Egito um 

recenseamento, realizado bienalmente com o intuito de rastrear a riqueza, para fins de 

cobrança tributária, servindo este censo de base para a arrecadação de um imposto territorial. 

Tal imposto, segundo os relatos históricos, tinha como fato gerador a terra cultivada e como 

base de cálculo a produtividade. 

Nas civilizações mesopotâmicas, encontram-se as primeiras disposições 

jurídicas escritas e ordenadas, denominadas códigos. O mais antigo código foi o de Ur-

Nammu, porém o monumento jurídico mais importante foi o Código de Hammurabi, 

compreendido por 282 artigos. O Direito era tido como um regulamento de paz. Como a terra, 

o comércio e a indústria não eram propriedade do rei, os empreendimentos particulares 

tinham mais campo e as massas populares eram obrigadas a pagar altas taxas e a trabalhar em 

obras públicas para alimentar a máquina estatal. Sabe-se da existência de documentos 

referentes à atividade dos coletores de impostos nesta comunidade. 

Na Babilônia, embora houvesse certas regras destinadas a dirigir 

arrecadação, inexistem registros da constituição de um sistema fiscal organizado. No entanto, 

é muito provável que esse sistema já tivesse sido ali implantado desde a época do rei 

Hamurabi, pois se tratava de um reino cuja administração era relativamente bem 

desenvolvida.  

Os hebreus eram organizados, inicialmente, em tribos nômades. Após 

saírem do Egito (o Êxodo) se instalam na Palestina, sedentarizando-se e estabelecendo um 

poder único sobre as tribos. Acreditavam que o Direito, assim como a investidura do rei, eram 

dados por Deus, através de uma aliança celebrada com o povo escolhido. Dessa forma, o 

Direito era imutável, pois só ao Criador era dado o poder de modificá-lo. Essa constância 

possibilitou que algumas instituições hebraicas sobrevivessem no Direito Medieval e no 



Direito Moderno. Instituíram um tributo denominado dízima, constituído por um direito do 

clero de apoderar-se de um décimo dos rendimentos dos fiéis. 

Em Israel, desde Davi e, sobretudo no governo de Salomão, em virtude de 

reformas empreendidas na Administração Pública3, houve a necessidade de adoção de regras 

de arrecadação mais eficientes, marcadas pela tributação pesada e pela conscrição, para 

compensar o aumento das despesas. Quando a quantidade de renda proveniente da 

arrecadação mostrou-se insuficiente para compensar as despesas públicas, Salomão recorreu 

ao sistema de trabalho obrigatório. 

 

 

1.2.1. As civilizações clássicas 

 

 

Nas chamadas civilizações clássicas (Grécia e Roma), o Estado sobrepujou 

o interesse do homem pela religião. Os ideais de bem-estar do indivíduo e liberdade humana 

passaram a ocupar grande parte do debate político.  

Os gregos não foram grandes juristas, no entanto foram grandes filósofos e 

pensadores políticos. Sua principal contribuição jurídica foi a realização de estudos sobre o 

governo ideal da cidade. Acreditavam que a maior fonte do Direito eram os nómoi
4, que 

consistiam em um meio de limitar o poder da autoridade, vez que a liberdade política 

consistia em não ter que obedecer senão à lei. Organizavam-se politicamente em cidades-

estado, onde o poder era descentralizado, razão pela qual não houve leis aplicáveis a todos os 

gregos, exceto alguns costumes. Devido às idéias de independência e soberania, cobravam 

impostos sobre a atividade de importação de produtos trazidos do exterior. 

                                                 
3 Entre as reformas administrativas iniciadas neste período, podemos citar a unificação das doze tribos em um 
Estado único e a construção da capital em Jerusalém. Extravagante, a realeza empreendeu diversas outras obras 
bastante dispendiosas, tais como um harém de 700 esposas e 300 concubinas, suntuosos palácios de um grande 
templo na capital. Como a Palestina era pobre de recursos, grande parte do material utilizado nas obras tinha que 
ser importado. 

 
4 Nómoi normalmente é traduzido como “leis”. Os gregos, na realidade, elaboraram poucas leis, o que leva a 
entender que a palavra designava leis e costumes.  



Em Atenas, o estudo sobre economia pública e finanças se inseriu na 

Filosofia e ao Estado era atribuída a função de promover o bem comum. Platão descrevia a 

cidade ideal dividida em três classes: governantes (filósofos), guerreiros e povo. Os guerreiros 

deveriam viver em alojamentos comuns e se consagrar ao ofício das armas, sendo alimentados 

pelo povo, através da instituição de uma contribuição destinada a esse fim. Insistia na 

submissão às leis, especialmente no que concernia aos governantes.  

Aristóteles defendia o surgimento instintivo do Estado, afirmando que a 

comunidade política havia se formado para promover as necessidades dos homens, e o 

legislador devia sempre almejar o justo, que definiu como sendo aquilo que concorre para a 

vantagem comum. Sob influência destas idéias, foi criado em Atenas o sistema de liturgias, 

que consistia no pagamento de uma contribuição pelos homens abastados para custear o 

teatro, equipar a marinha e sustentar os pobres e, ainda, na prestação direta de serviços pelos 

mesmos ao Estado. 

Em Esparta, a organização econômica visava unicamente garantir a 

eficiência militar e a supremacia da classe dos cidadãos. Os esparciatas (descendentes dos 

primeiros conquistadores) dedicavam grande parte da sua vida a uma severa disciplina, pois 

eram considerados como dentes de engrenagem de uma grande máquina, que era o Estado. A 

partir dos sete anos, sua educação se limitava quase inteiramente ao serviço militar e, dos 

vinte aos sessenta anos, consagravam quase todo o seu tempo ao serviço do Estado. Pagavam 

ainda uma contribuição para a manutenção dos ranchos militares comuns. Os hilotas (servos) 

contribuíam com parte da sua produção para os seus amos. Os governantes não realizavam 

nenhum trabalho socialmente útil. 

Em Roma, o principal legado deixado, provavelmente, foi o Direito, que 

exerce influência sobre vários sistemas jurídicos, mesmo em nossos dias. A história romana é 

dividida em três períodos (realeza, república e império), no entanto, a evolução do direito não 

segue essa periodização habitual, sendo dividida em época Antiga, Clássica e do Baixo 

Império. 

Na época Antiga (século VIII a.C a III a.C), os plebeus eram obrigados a 

pagar altos impostos e a servir o exército em tempo de guerra e, como dependentes dos 

patrícios, tinham ainda que lutar por eles, prestar-lhes apoio político e cultivar-lhes as 

propriedades. Essa situação culminou com uma revolta dos plebeus e a publicação da Lei das 

Doze Tábuas, que não alterou substancialmente a situação do povo, mas apenas permitiu que 

tivessem conhecimento de sua situação em face da lei. A Lei das Doze Tábuas não era um 



código, mas somente uma redução dos costumes a escritos. Sua redação pôs fim a uma série 

de conflitos sociais, no entanto a sua interpretação permaneceu secreta, pois confiada apenas 

aos pontífices. 

Os governantes das províncias se utilizavam à época de uma antiga praxe 

consistente na aplicação de questionários às pessoas mais influentes das localidades, a fim de 

saber as condições econômicas de cada região, proporcionando a cobrança de tributos. Muitas 

vezes houve abusos nessa prática, porquanto as autoridades, geralmente particulares 

arrendatários da atividade de coleta de impostos, podiam onerar arbitrariamente os 

contribuintes.  

Quando do advento Direito Clássico (século II a.C a III d.C), ocorreu uma 

espécie de divórcio entre o Direito Público e o Direito Privado. Isso porque a disposição de 

bens a título privado foi bastante limitada e a atividade dos juristas foi dirigida, em 

decorrência dessa restrição, ao estudo do direito das coisas e das obrigações. A cobrança dos 

tributos passou ao controle do Estado, mediante nomeação de representantes pessoais do 

imperador como coletores, sendo abolida a prática de dar em arrendamento a cobrança de 

impostos, que havia levado a enormes abusos. Os impostos passaram a ter vencimentos fixos. 

Com o aperfeiçoamento do sistema tributário romano, as espécies tributárias 

já podiam ser classificadas em dois ramos, a saber: imposto direto (incidente sobre pessoas e 

bens) e imposto indireto (instituído sobre sucessão e transmissão de bens). No referido 

sistema, distinguiam-se o imposto sobre profissão, o imposto territorial, o imposto in natura, 

o imposto sobre bens, entre outros.  

Os romanos tributavam os pequenos produtores e comerciantes com um 

imposto de consumo chamado venalium, incidente sobre as mercadorias expostas por eles à 

venda em feiras, impostos que subsistiram durante toda a Idade Média, e que podem ser 

apontados como formas incipientes dos atuais Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) 

e Impostos sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS). Sobre a venda de 

escravos incidia um imposto denominado vincesima venalium manciporum. Havia também 

um imposto incidente sobre a ocupação das terras públicas designado vetigal. Cobravam, 

ainda, o portorium, espécie de imposto de importação, e um imposto sobre serviços. A 

maioria dos tributos teve sua primeira manifestação na doutrina romana. 

O Direito Romano do Baixo Império (século IV ao VI da Era Cristã) se 

desenvolveu na chamada “Crise do Século III”, época de decadência política e intelectual e de 



regressão econômica, decorrentes da guerra civil5. A guerra exauriu a riqueza do território e, 

para levantar recursos, os governantes impuseram uma tributação quase confiscatória aos 

civis, arrastando grande parte da população para extremos da miséria.  

Em face das adversidades oriundas da guerra civil, o cidadão romano foi 

migrando para o campo, tornando a economia cada vez mais agrícola. A invasão dos 

germânicos à Roma ocidental acelerou a decadência das cidades, na medida em que os 

cidadãos romanos não se empenhavam em defender-se dos bárbaros, pois não consideravam 

que valia a pena lutar por um Estado que não mais representava a paz e trazia apenas guerras 

contínuas e tributação opressiva para o seu povo. Como os germânicos eram povos 

desabituados à vida urbana, a principal conseqüência das invasões foi a criação de reinos 

tribais separados, em lugar de um império unificado. 

A arrecadação tributária sempre esteve estreitamente ligada às políticas de 

guerra em Roma, a ponto de ser apontada como típico exemplo de discriminação fiscal entre 

dominador e dominados. A partir da fase do Direito Clássico, os lucros provenientes das 

conquistas já possibilitavam que os cidadãos romanos fossem dispensados do pagamento do 

imposto direto e de outros encargos.  

 

 

1.3. A ERA MEDIEVAL E A CONCENTRAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO NA IGREJA E NOS 

LÍDERES LOCAIS 

 

 

Embora tenha sido influenciada por fatores sociais e econômicos, a queda 

do Império Romano se consolidou com as invasões bárbaras, marcando o início de uma nova 

fase na civilização, a Idade Média, que alguns historiadores apontam como um modo de vida, 

tamanha a sua peculiaridade entre as diversas fases de nossa evolução. Quando se fala em 

queda do Império Romano, fala-se especificamente da sua parte ocidental, vez que Império 

                                                 
5 A regressão econômica é fruto da guerra civil que assolava Roma, a partir de 192 d.C. Era tradição entre os 
imperadores designarem, ao invés de filhos ou parentes próximos, jovens promissores para sucedê-los no trono. 
Marco Aurélio, entretanto, quebrou essa tradição e, com a sua morte, em 180 d.C., seu filho Cômodo assumiu o 
poder. Feito imperador, Cômodo entregou-se ao gosto pelas atrocidades e, desprezando abertamente o senado, 
realizou um governo brutal, o que culminou com o seu assassinato. Diante da ausência de um sucessor, os 
exércitos das províncias apresentaram seus candidatos, seguindo-se a isso a guerra civil.  



Romano Oriental sobreviveu às invasões germânicas, preservando o Direito Romano, então 

denominado Direito Bizantino. 

Mesmo depois de consolidado o domínio germânico no ocidente, o sistema 

jurídico dos invasores6 não foi imposto aos vencidos, pois os reis germânicos encontraram no 

Direito Público Romano considerável reforço de sua autoridade. Dessa forma, a amplitude 

com que um ou outro sistema foi aplicado não se deu de maneira uniforme em toda a Europa. 

Como o Direito Germânico era essencialmente costumeiro, a sua influência marcará, nos 

tempos modernos, os sistemas jurídicos de direitos consuetudinários (Bélgica e norte da 

França). Já o Direito Romano, mais formalizado, influenciará países de tradição em direitos 

escritos (Península Ibérica e Itálica). 

Na Roma Ocidental, a influência da nova religião pregada por Cristo crescia 

paulatinamente, tendo se tornado a única religião do país em 380, mediante um edito de 

Teodósio o Grande proibindo todas as demais religiões. Nasceu, a partir dessa unificação, um 

sistema jurídico próprio das comunidades cristãs, o Direito Canônico, que se desenvolveu 

paralelamente aos direitos laicos (romano e germânico), sem absorvê-los, entretanto. Apesar 

dessa separação entre Igreja e Estado, o Direito Canônico exerceu grande influência sobre o 

Direito laico, o que pode ser explicado pela presença dos Tribunais Eclesiásticos7, cuja 

competência abrangia tanto os membros do clero como os laicos. 

A natureza ecumênica da Igreja deu ao Direito Canônico um caráter 

unitário, já que, por mais descentralizados que estivessem os governos, submetido a diferentes 

costumes, o Direito Canônico era uno, comum a todos os países da Europa. Ademais, era 

                                                 
6 O sistema jurídico dos povos germânicos é essencialmente costumeiro, sendo os costumes próprios de cada 
povo (costumes étnicos). Com o passar do tempo, a partir do século X-XII, os costumes tornam-se territoriais, no 
sentido que se aplica a todos os habitantes de um determinado território.  

 
7 Os Tribunais Eclesiásticos tiveram origem da necessidade da Igreja de intervir nos desacordos entre cristãos, 
submetendo-os à autoridade dos chefes religiosos, evitando a intervenção de juízes não cristãos. A partir de 312, 
Constantino conferiu às decisões episcopais o mesmo valor da decisão de um julgamento, permitindo às partes 
submeterem-se voluntariamente à decisão do seu bispo, o que favoreceu o desenvolvimento da jurisdição 
daqueles tribunais. Nos séculos IV e V, os imperadores reconhecem a competência dos bispos para as infrações 
religiosas ou espirituais em matéria penal. No século V, foi criado o privilegium fori para os clérigos, segundo o 
qual os eclesiásticos só poderiam ser julgados pelos tribunais da Igreja, quer em matéria penal ou civil, salvo 
algumas exceções; nos séculos seguintes essas reservas foram limitadas, permanecendo em vigor por toda a 
Idade Média. O privilegium fori era absoluto, e os tribunais laicos deveriam julgar-se incompetentes sempre que 
um clérigo fosse parte em uma ação, na qualidade de réu ou queixoso. Por fim, a Igreja atribuiu a si competência 
em questões temporais que se relacionassem com os sacramentos. Assim, tornaram-se os únicos competentes 
para as questões relativas ao casamento (porque sacramento) e, pouco a pouco, os tribunais laicos lhes 
entregaram a jurisdição das matérias direta ou indiretamente conexas com o ele, v.g. legitimidade dos filhos, 
divórcio, rapto etc.  



codificado e, devido às suas compilações, conheceram larga difusão. O mesmo não aconteceu 

com o Direito laico, que permaneceu consuetudinário durante toda a Idade Média. 

O poder do clero crescia à proporção que as pessoas se convertiam ao 

cristianismo e a cada dia um número maior de fiéis adotava-o como religião. Aliado à sua 

popularização, outro fator preponderante na sua solidificação era o fato de ser a Igreja um dos 

maiores proprietários de terra do período, devido às doações feitas por reis e nobres.  

Ao consolidar sua força, a Igreja passou a organizar cruzadas, que tinham 

como escopo reconquistar a Palestina e, principalmente, conquistar mais fiéis. Para isso, o 

clero instituiu um imposto destinado a financiar o movimento. A organização necessária para 

o levantamento de fundos e suprimentos para custear as cruzadas serviu de base para o 

desenvolvimento de instituições administrativas nas cidades-estado que se formarão a partir 

da Idade Média tardia (1050-1300). Mais tarde, no século XIII, por meio de analogia com os 

impostos clericais, os monarcas irão instituir impostos para financiar guerras de conquista, 

além de outras formas de tributação. 

No século VI, o Império Romano oriental conquistou temporariamente o 

Ocidente, sob o comando do Imperador Justiniano (527-565), que via a si mesmo como 

herdeiro da Roma imperial, tendo dedicado-se à restauração do antigo poder e território 

romano. Uma das maiores realizações de Justiniano foi a codificação do Direito Romano, que 

teve como produto final o Corpus Iuris Civilis, compreendido na combinação dos quatro 

resultados do programa de revisão justiniana: Código (revisão sistemática de todas as leis 

promulgadas desde o reinado de Adriano até o de Justiniano), Novelas (continham a 

legislação de Justiniano e de seus sucessores imediatos), Digesto (súmula de todas as obras 

dos grandes juristas) e Institutas (compêndio dos princípios legais que se refletiam no Digesto 

e no Código). As realizações justinianas, entretanto, só puderam ser desenvolvidas mediante 

guerras devastadoras e tributação opressiva, o que provou, por fim, ser a política de 

recuperação do Ocidente deveras irrealista. 

Carlos Magno8 (768-814), coroado imperador de Roma pelo papa em 800, 

também tentou uma unificação do Ocidente, entretanto, adotou um modelo de Estado sem 

impostos, que acabou por abrir definitivamente as portas para o feudalismo. A partir daí, 

processou-se rapidamente a desintegração do sistema fiscal romano, então ainda vigente. 

                                                 
8 Carlos Magno, governante franco, deu nome à dinastia carolíngia. Após a tentativa de unificação de Justiniano, 
os povos francos da Gália ficaram como principal poder bárbaro sobrevivente na Europa Ocidental. Tentaram 
criar um império europeu ocidental, em aliança com a Igreja, no entanto esse império não teve longa duração. 



Somente a partir do surgimento das Monarquias Nacionais, a partir do 

século XIII, foi adotada uma política tributária capaz de atender às necessidades provenientes 

da unificação dos Estados. Por esse motivo, pode ser dito que a história do desenvolvimento 

do imposto da Idade Média coincide com a própria história da formação do Estado Moderno.  

 

 

1.3.1 O Sistema Econômico da Idade Média 

 

 

Na Idade Média, a maioria das pessoas vivia nos campos e o sistema 

econômico predominante em grande parte da Europa foi o regime senhorial. Esse regime 

caracterizava-se por grandes propriedades de terras trabalhadas por servos. O conjunto de 

instituições desse período é denominado feudalismo9. Entre as instituições feudais, as mais 

importantes eram a vassalagem e o feudo10.  

O servo era obrigado a trabalhar certos dias da semana, sem remuneração, 

no senhorio (parcela da terra de domínio do senhor, da qual parte da renda era destinada à 

Igreja), a pagar inúmeros impostos ao amo, além de estar submetido à jurisdição do tribunal 

do senhor. Quando ocorria a morte do vassalo, o senhor da terra tinha direito, ainda, a um 

imposto sobre a transmissão da posse da terra aos herdeiros do arrendatário original, que pode 

ser assinalado como raiz do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis atual. A transferência 

da terra entre vivos também sofria imposições pecuniárias. 

O sistema agrícola medieval produzia quase todo o necessário para a 

subsistência do senhor e dos servos, dessa forma, o comércio quase que desapareceu nesse 

período. Ressalte-se que, como a unificação do Estado era precária, não existia moeda padrão, 

                                                 
9 O termo feudalismo é controverso, também é utilizado como significando o sistema econômico e social de base 
agrária, no qual grandes propriedades são trabalhadas por um campesinato dependente, entretanto, por ser 
impreciso, vez que as grandes propriedades existiram em muitos lugares e épocas diferentes da Idade Média, o 
sistema agrário medieval parece ser melhor definido como regime senhorial. 

 
10 A vassalagem era uma espécie de contrato firmado entre servo e senhor, gerando obrigações bilaterais: o 
senhor se comprometia a dar proteção e manutenção ao servo, exigindo em troca a fidelidade do mesmo, que 
deveria dar ajuda e submeter-se ao poder do seu senhor. Essa ajuda era normalmente militar, pois a principal 
razão de ser do contrato vassálico era a possibilidade de o senhor poder contar com uma força armada composta 
por cavaleiros. O feudo era uma porção de terra concedida “gratuitamente” pelo senhor ao seu servo, para 
garantir-lhe a manutenção e dar-lhes condições de fornecer ao seu amo o serviço requerido.  



então os tributos eram pagos mediante a entrega da melhor parte da colheita dos servos. As 

escassas trocas comerciais eram efetivadas pelo escambo. 

Independentes e poderosos, contando com apoio militar de seus vassalos, os 

grandes possuidores de terra organizaram a resistência no seu domínio de tal forma que 

acabaram por se tornar quase independentes do poder real. Não obstante o rei continuasse no 

topo da hierarquia feudal, a atividade legislativa e judiciária estatal havia desaparecido e o 

Direito praticamente cingia-se às relações feudo-vassálicas, sendo o costume, variável de uma 

aldeia para outra, o único regente das relações entre os homens. O Direito Canônico 

permaneceu o único escrito à época. Os escolásticos11 formularam as máximas da moral 

financeira, afirmando que o Estado deveria ter os meios suficientes para realizar um modo de 

vida tal que permitisse a todos os cidadãos terem aquilo de que necessitavam para viver 

dignamente. 

O rei também era um grande latifundiário, o maior de todos, e não submetia 

a atividade de obtenção e gasto dos recursos públicos a nenhum controle. Havia receitas 

privadas de domínio real, que não estavam sujeitas à discussão, e receitas autoritárias, 

extraídas dos cidadãos (servos) com autorização dos senhores feudais, que se revestiam da 

característica de dádiva oferecida para as despesas do Estado. Como tinham poder político, os 

senhores feudais obtinham imunidades e privilégios no pagamento das receitas autoritárias.  

Em situações excepcionais ou imprevisíveis, o monarca podia exigir 

tributação extra dos vassalos, desde que autorizada por assembléia dos senhores feudais mais 

proeminentes. Carecia de autorização desse órgão colegiado não somente a criação de 

impostos novos, mas também a majoração dos antigos ou levantamentos forçados. 

Encontramos nesta tradição o embrionário do princípio da legalidade dos tributos. 

Embora inicialmente os tributos se caracterizassem como verdadeiras 

oferendas dadas ao rei para atender às despesas do Estado, com o passar do tempo foram 

ganhando o contorno de sacrifícios, cada dia mais inúteis. Isso porque as principais despesas 

estatais eram destinadas ao financiamento de guerras e aos luxos do próprio monarca e nada 

era feito em benefício do povo, que vivia miseravelmente. 

 

                                                 
11 A escolástica era a filosofia ensinada durante o período medieval, nas instituições da Igreja; combinavam 
doutrina religiosa, estudo dos padres da Igreja, investigação filosófica e lógica baseada nos clássicos da Grécia 
antiga, especialmente Aristóteles. Buscava harmonizar fé e razão, com a subordinação desta àquela. 



 

1.3.2 O florescimento do comércio e a estatização da atividade tributária 

 

 

Na Alta Idade Média, muitas terras que haviam sido abandonadas foram 

reincorporadas aos feudos e a economia rural pôde se fortalecer, trazendo para a Europa um 

extraordinário crescimento econômico. Nas novas terras conquistadas foram também 

fundadas cidades, onde foi desenvolvido o comércio. No fim da Era Medieval, as cidades 

viviam do excedente alimentício rural, ao passo que ofereciam aos feudos artigos fabricados 

por artesãos, propiciando o florescimento do sistema econômico. Ademias, a migração de 

servos fugidos às cidades à procura de uma vida melhor foi outro responsável pelo 

desenvolvimento urbano no período. 

Nesse cenário, a monarquia nacional foi adquirindo poder e pôde 

experimentar novas formas de tributação, sob o conceito unificador da soberania, devido ao 

aumento das atividades tributáveis. Essa forma de organização reuniu vantagens das suas duas 

antecedentes históricas: era suficientemente grande para ter força militar (império) e, 

assentada sobre as bases do feudalismo, contava com lealdade cívica (cidade-estado).  

Com a urbanização, os comerciantes e financistas enriqueceram e se 

fortaleceram rapidamente, formando um modelo rudimentar do que mais tarde denominar-se-

ia classe burguesa, grupo que influenciou importantes modificações econômicas e políticas 

desde o seu surgimento. 

O Estado, seus governos e respectivas estruturas cresceram em tamanho e 

importância. Conforme os governos foram se estabelecendo e as sociedades se organizando, 

as exigências com relação à extensão de políticas sociais às camadas mais amplas da 

população foram aumentando. A tributação foi ganhando destaque e se tornou cada vez mais 

relevante na vida das nações, o que, em parte, ocorreu devido à ampliação territorial.  

Na fase inicial das monarquias, o Estado ainda se confundia com a pessoa 

do governante (monarca, príncipe), espécie de divindade temporal e terrena que lentamente 

dissolveu o sistema feudal de privilégios e poderes desiguais, até se transformar em rei 

absoluto, de quem irradiavam todas as competências e atribuições governamentais. A partir 

século XVII, a escola do Direito Natural difundiu-se em toda a Europa. Esta doutrina 



favorecia a laicização e a unificação do Direito, objetivo visado pelos soberanos absolutistas, 

que viam no modelo proposto um meio de eliminar os particularismos regionais medievais. 

Aproximadamente entre os anos de 1300 e 1400, a Europa viu-se atingida 

pela fome, decorrente da combinação de fatores naturais (exaustão do solo, quedas de 

temperatura, chuvas torrenciais), com a peste negra12 e as constantes guerras (vizinhos contra 

vizinhos, Estados contra Estados). Tais calamidades envolveram o continente em uma esfera 

de instabilidade econômica e desolação. A reunião desses fatores fez crescer a importância 

dos centros urbanos, ampliando, contudo, as insatisfações sociais , o que culminou em 

revoltas por todo o continente, muitas delas influenciadas pela questão fiscal.  

A Inglaterra, mediante guerras de conquista, tomou grande parte do 

território francês. Filipe Augusto, rei da França, inconformado, iniciou um confronto militar 

com a Inglaterra em 1204, com a finalidade de recuperar esses territórios. O rei da Inglaterra, 

João Sem Terra, acometido de diversas derrotas nesta guerra, estava desacreditado pelos seus 

súditos, que se sentiam pouco inclinados a pagar impostos para financiar as guerras. 

Necessitando, entretanto, de dinheiro, tentou afrontar um costume que exigia a aprovação dos 

impostos pela assembléia dos senhores feudais (barões).  

Ressentidos, os barões obrigaram o rei a assinar a Carta Magna, em 1215, 

na qual ficou expresso o direito de fiscalização dos gastos públicos e a necessidade de 

consentimento para o lançamento ou cobrança de tributos. Este documento foi importante, 

principalmente, como expressão do princípio do governo limitado e da idéia de que o 

governante está sujeito à lei. Pode ser indicado, também, como o embrionário dos orçamentos, 

entendidos como instrumentos que permitem aos cidadãos controlar os gastos públicos, 

pessoalmente ou através de seus representantes. 

Na Inglaterra, a peste deveria ter atuado em favor dos camponeses, pois a 

escassez de mão-de-obra deveria ter valorizado seus serviços, entretanto, os latifundiários 

conseguiram a aprovação de leis destinadas a manter os salários nos níveis anteriores ao da 

peste. Em 1381, o governo tentou impor um tributo nacional, que incidiria igualitariamente 

sobre todos os cidadãos, e não proporcionalmente à riqueza de cada um, intenção que 

culminou em um grande movimento social, intitulado Revolta Camponesa. Dois impostos já 

                                                 
12 A denominada peste negra era uma combinação de peste bubônica e peste pneumônica que ceifou populações 
inteiras em toda a Europa. 



haviam sido criados em 1377 e 1379, mas quando os coletores tentaram cobrar o terceiro 

tributo, o campesinato resistiu. 

Em Florença, em 1378, ocorreu a Revolta dos Ciompi
13. Tal levante foi 

motivado, basicamente, por ressentimentos econômicos, e conduziu os revoltosos ao poder 

por algumas semanas, durante as quais tentaram instituir uma política de redução de impostos, 

elevação do nível de emprego e legitimação da representatividade dos proletários no governo. 

Como não conseguiram se manter no poder, suas reformas foram logo revogadas. 

Na Alemanha, em 1408, ocorreu um levante descrito como Revolta dos 

Pregadores de Impostos, que consistiu na tentativa, instrumentalizada por uma facção fora do 

poder, de criar um sistema de governo menos oneroso.  

A produção começou a voltar ao normal em todo o continente por volta de 

1400, fazendo cair os preços dos alimentos, o que ocorreu devido à retomada da produção e 

ao grande decréscimo populacional. Assim os fazendeiros puderam usar a terra para criação 

de gado leiteiro, plantio de uvas (destinadas à fabricação de vinhos) e de malte (utilizado na 

produção de cerveja), diferente do que ocorria outrora, quando concentravam sua produção 

nos cereais. O resultado foi o surgimento de economias regionais especializadas.  

Nesse cenário, cada área voltou sua produção apenas para o que melhor 

sabia fazer e o comércio a longas distâncias foi se estabelecendo, ao passo que as técnicas 

bancárias, contábeis e comerciais avançavam. A vida econômica foi reorganizada, com o 

intuito de evitar uma nova depressão, elevando o padrão de vida de todos. Com os avanços 

tecnológicos (relógios, armamentos e navios oceânicos), o comércio europeu se expandiu por 

todo o mundo e, com a popularização dos livros, os ideais progressistas da época também 

foram difundidos em todos os continentes.  

O florescimento do comércio foi muito importante para a formação dos 

direitos europeus, pois as transformações dele advindas, lenta e progressivamente, levaram à 

transição de um sistema de direito feudal para um de tendência individualista e liberal. O 

sistema de provas, que até o fim da Idade Média contava com a intervenção divina, 

estabelece-se por meios mais racionais (inquéritos, testemunhos e atos reduzidos a escrito). O 

aumento do poder do rei faz desaparecer o direito baseado nos laços de solidariedade feudais 

                                                 
13 Os Ciompi eram cardadores de lã. A indústria da lã havia sido particularmente atingida pela depressão e alguns 
desses trabalhadores haviam perdido o emprego, enquanto outros eram, freqüentemente, sub-remunerados pelos 
senhores da indústria de lã. Incentivados por líderes patrícios, lançaram sua própria rebelião.  

 



e a economia fechada cede lugar a uma economia de troca. O poder legiferante passa às mãos 

do soberano, sofrendo, contudo, intervenção de órgãos representativos de certos grupos 

sociais, especialmente no tocante às matérias fiscais. A via legislativa passa a impor novas 

regras, suplantando o costume como única fonte de direito, já que a prova dos costumes vai 

ficando cada vez mais difícil nos centros urbanos.  

Como se vê, no fim da fase medieval o Direito Tributário encontrou 

condições para a sua evolução. É certo que ainda se aplicavam os direitos regalianos –

atribuição de poderes de rei aos senhores feudais – sendo o próprio rei o maior dos senhores 

feudais, todavia, tal situação já representava uma fase transitória. Passou-se do estágio 

primitivo da finança pública, em que prevalecia o domínio fiscal, ao Estado moderno, em que 

adquiriram grande predomínio as contribuições extrafiscais.  

Para exemplificar essa transição, cita-se o imposto de importação, instituído 

ainda nas civilizações antigas. Tal imposto, durante a Idade Média, visava apenas objetivos 

fiscais, mas, a partir do reavivamento do comércio, quando passou a ser aplicada em muitos 

Estados a política mercantilista, passou a ser utilizado como instrumento de proteção da 

indústria local. Tal tendência se acentuou a partir da Revolução Industrial, momento em que 

este tributo se revestiu notadamente da função extrafiscal. 

Segue-se que, dentro em pouco, já se poderia falar em Direito Tributário 

propriamente dito, autônomo e voltado para a ação específica de regular as relações jurídicas 

entre o Estado e os contribuintes, mediante normas específicas relativas à arrecadação, gestão 

e aplicação das verbas públicas. 

 

 

1.3.3 Tempos modernos. A busca de segurança jurídica e a inserção do princípio da 

legalidade no direito 

 

 

A partir do fim da Idade Média, verificou-se na Europa uma preponderância 

progressiva da lei sobre os costumes, que passaram a ser transcritos oficialmente14, trazendo 

                                                 
14 Na história da redação dos costumes, podem ser distinguidos três estágios: 1º (a partir do fim do século XI) as 
cidades consignam em documentos privilégios obtidos, que são geralmente confirmação dos costumes locais. Os 



mais segurança jurídica às relações, e liberando os homens da precariedade das transações 

medievais. Assim, sua influência sofre gradativa eliminação, embora tenham permanecido 

como importante fonte de Direito durante a Idade Moderna, sobretudo no Direito Civil. 

A noção de Estado como corpo político juridicamente estruturado aparece 

no século XIII, fazendo surgir consigo uma organização administrativa estatal suplantadora da 

hierarquia feudal. Preocupados em reforçar a sua autoridade, os reis começaram a legislar, 

especialmente sobre Direito Administrativo, Econômico e Fiscal. O movimento de legislação 

tinha como intuito, também, uniformizar o Direito de cada país e promover alterações 

necessárias no setor econômico, âmbito visivelmente afetado pelas transformações ocorridas a 

partir da queda da estrutura feudal. Dessa forma, as leis15 foram utilizadas tanto para 

organizar e administrar o reino, como para fazer observar, modificar ou derrogar costumes, 

conforme os interesses da monarquia ascendente.  

Essa concentração de poder em torno do monarca inaugurou uma fase de 

absolutismo, que durou até aproximadamente 1800. É importante ressaltar que, embora 

denominados absolutistas, os monarcas normalmente justificavam as políticas aplicadas e 

respeitavam os processos judiciários, raramente governando de forma arbitrária. 

Os descobrimentos e conquistas ultramarinas aceleraram a expansão da 

economia européia no século XVI. Nas cidades, um número cada vez maior de pessoas vivia 

do comércio e da indústria, e o impulso ao lucro tornou-se mais acentuado que nunca. O 

capitalismo ascendeu como sistema de produção, caracterizado pela iniciativa privada, livre 

concorrência e lucrativismo. Os métodos de produção também sofreram modificações, 

visando atender às novas demandas geradas pela Revolução Comercial, culminando com o 

surgimento das indústrias, mais adiante. Muitos Estados criaram uma moeda-padrão para ser 

usada em todas as transações dentro de seus limites geográficos. 

                                                                                                                                                         
privilégios eram vantagens expressas na forma de direito em favor de uma, várias pessoas, ou de um grupo 
social. Os privilégios podiam escusar seus beneficiados de obrigações fiscais; 2º (século XVIII e XV) 
particulares redigem compilações de costumes para seu uso pessoal, os coutumiers, que adquiriram grande 
autoridade; 3º (a partir do século XV) a redação dos costumes é ordenada oficialmente pelas autoridades (reis, 
senhores eclesiásticos ou leigos), a fim de evitar as dificuldades inerentes à prova das regras de direito, as 
ordonnances. O costume homologado adquire características essenciais de lei: certeza, estabilidade e 
permanência. 

 
15 No quadro da evolução histórica faz fontes de Direito, lei é analisada como norma de direito imposta por uma 
autoridade exercendo o seu poder num grupo social dado, em oposição ao costume, que nasce espontaneamente 
no grupo. 



Os Estados passaram a interferir na economia através do mercantilismo, 

com o fito de aumentar sua riqueza tributável e promover a prosperidade da nação. A política 

mercantilista tinha como principais desígnios reduzir o número de importações por meio de 

tarifas elevadas, aumentar o número de exportações mediante prêmios e fomentar a indústria, 

através da qual a própria nação poderia suprir-se e, ainda, estocar produtos, destinando-os ao 

comércio exterior.  

Alguns países europeus passaram também a adquirir colônias, que 

garantiam metais preciosos e produtos tropicais. Com a colonização, os sistemas jurídicos dos 

países europeus foram difundidos para as suas colônias que, mesmo depois de independentes, 

conservaram as tradições jurídicas de suas antigas metrópoles, mesclando essas heranças com 

os direitos consuetudinários já existentes.  

A queda da densidade demográfica, apurada a partir dos séculos XIV e XV, 

era uma preocupação da sociedade imperialista e comercial da Era Moderna. Alguns Estados, 

a exemplo da França, passaram a estimular o rápido crescimento populacional através do 

desencorajamento dos jovens a seguirem carreiras religiosas e da concessão de isenção 

tributária às famílias com dez ou mais filhos. Nos países protestantes, o crescimento 

populacional foi garantido pela abolição do celibato clerical e estimulado pelo casamento. 

Os principais resultados da Revolução Comercial foram a preparação do 

caminho para a Revolução Industrial, a ascensão da burguesia (comerciantes, banqueiros, 

proprietários de navios, investidores e empresários industriais) e o restabelecimento da 

escravidão, que havia desaparecido na Europa por volta do ano 1000. A partir de então, até o 

século XIX, a escravidão passou a fazer parte do sistema colonial europeu, principalmente nas 

regiões fornecedoras de produtos agrícolas (açúcar, fumo, algodão), como o Brasil. 

No século XVIII, a escola do Direito Natural, que no século anterior havia 

servido aos soberanos para unificação do Direito, embasou as doutrinas limitantes do poder 

absoluto do governante. Esta escola pregava a existência de leis naturais permanentes, às 

quais até mesmo ao rei era defeso esquivar-se. A burguesia, inicialmente aliada à monarquia 

absoluta em relação simbiótica que alcançou seu ápice com a transferência do centro de poder 

dos senhores feudais para os monarcas, dela se separou após alcançar certa autonomia 

econômica, redirecionando seus interesses para a restrição do poder dos monarcas. Uma vez 

limitado o poder, as atribuições do Estado seriam proporcionalmente diminuídas e a burguesia 

utilizaria as margens de atuação deixadas pelo Estado em proveito próprio. Começa a partir de 



então o capítulo da limitação do poder estatal, do homem que faz a lei e que cria a 

representação.  

 

 

1.3.4 O fim da tributação papal 

 

 

A questão religiosa era fator determinante no fortalecimento do poder 

monárquico, vez que a Igreja exercia, até então, supremacia sobre o rei. A Revolução 

Protestante e as crescentes reações contra a filosofia escolástica resultaram na formação de 

uma consciência nacional na Europa (nacionalismo). O papa passou a ser considerado um 

estrangeiro, a quem não cabia o direito de intervir nos assuntos internos da nação. Assim a 

Igreja foi perdendo suas prerrogativas gradativamente, em especial o direito de cobrar 

tributos.  

A tributação papal havia assumido durante toda a Idade Média uma grande 

variedade de formas. Podem ser mencionadas como espécies de contribuição instituídas pela 

Igreja o dízimo (um décimo da renda de cada cristão deveria ser convertido para a paróquia), 

além de inumeráveis emolumentos pagos ao tesouro pontífice na forma de indulgências 

(venda de Tesouros de Graça16 para garantir a remissão dos pecados), dispensas, recursos de 

decisões judiciárias, venda de cargos eclesiásticos e as anatas (comissões arrecadadas sobre a 

renda do primeiro ano de atividade de cada padre ou bispo).  

As escolas humanistas impulsionaram o abandono das teorias pessimistas de 

culto à morte, comuns durante toda a Era Medieval, fazendo surgir um surto de otimismo. O 

homem passou a ser visto como a mais excelente criação de Deus e a fé cristã foi rebaixada à 

categoria de superstição, fazendo com que as pessoas abandonassem a crença de ser ela a 

salvação dos povos. O Absolutismo secularizou-se, por fim. Uma nova fundamentação do 

poder, que já não emanava da divindade, mas do homem e da sua razão prática, estava 

instituída.  

                                                 
16 Teólogos escolásticos do século XIII desenvolveram a teoria do Tesouro de Merecimentos. Segundo essa 
doutrina, Jesus e os santos teriam acumulado no céu um excesso de merecimento, devido às suas virtudes 
supérfluas na terra. Esse excesso constituía um tesouro de graça, do qual o papa pode dispor em benefício dos 
mortais.  



Os debates sobre as funções públicas do Estado e a dignidade humana 

ganharam destaque entre os intelectuais. Os poderes extremos eram justificados pela busca de 

segurança jurídica, objetivo que as pessoas perseguiam mesmo em detrimento de todas as 

liberdades. O homem perdia a liberdade, mas ganhava em troca a certeza da conservação. 

 

 

1.3.5 A tributação no sistema do common law 

 

 

Na Inglaterra, a organização política durante a Era Medieval foi bastante 

peculiar. O sistema feudal foi imposto naquele país pelo rei Guilherme I, o Conquistador17, 

objetivando preservar sua estabilidade política, que se achava ameaçada por guerreiros 

aristocratas. O rei, então, doou terras aos barões e reconheceu alguns poderes de governo que 

eles haviam conquistado, no entanto conservou para si as prerrogativas de cunhar a moeda, 

cobrar impostos territoriais e supervisionar a justiça nas causas criminais importantes, 

mantendo, desta forma, o país unificado sob a coroa. 

O rei intencionava invalidar paulatinamente o sistema feudal e criar uma 

forte monarquia nacional e, a partir do ano 1100, Henrique I tomou as primeiras medidas 

neste sentido. Uma das suas realizações mais importantes no campo tributário foi a criação do 

escrivão do Tesouro, funcionário responsável pela supervisão das finanças públicas.  

A partir do século XII, forma-se um sistema jurídico baseado nas decisões 

das jurisdições reais, denominado common law, que se impôs, por meio da colonização, a 

diversos países de língua inglesa, tais como Estados Unidos, Canadá e Austrália. A expressão 

é utilizada para designar o Direito comum do país, em oposição aos múltiplos costumes locais 

existentes à época. Neste sistema, a historicidade é um traço importante, pois as normas civis 

e penais nele compreendidas remontam aos costumes das tribos germânicas que povoaram o 

país.  

                                                 
17 Guilherme, duque da Normandia (França ocidental), reivindicou a coroa inglesa em 1066. O recém-coroado 
rei inglês, Haroldo, não pode oferecer-lhe resistência, pois havia acabado de rechaçar um ataque de vikings ao 
norte do país. Após a morte de Haroldo, a força inglesa se dispersou e os normandos ocuparam a Inglaterra. O 
duque Guilherme tornou-se o rei Guilherme I, o Conquistador, que passou a governar seu novo domínio e grande 
parte do território inglês. 



Como os reis ingleses nunca perderam totalmente sua autoridade, 

conseguiram desenvolver suas próprias jurisdições, em prejuízo das jurisdições senhoriais. 

Desde o século XII, por exemplo, já existia no país um tribunal do tesouro, que se ocupava de 

matérias relativas às finanças e litígios fiscais. O júri também desempenhava um papel 

importante na organização judiciária inglesa: o Domesday Book (livro de todos os detentores 

de bens imobiliários na Inglaterra), estabelecido com finalidades fiscais, é fruto de um grande 

inquérito no qual os enviados do rei interrogavam alguns notáveis em cada povoado 

(juradores) para fornecerem dados a serem utilizados no recenseamento.  

Somente a partir do século XX as leis ganham importância primordial na 

renovação do Direito inglês, especialmente no tocante aos direitos sociais e econômicos. 

Alguns princípios de natureza tributária, entretanto, encontravam-se explicitamente dispostos 

no Direito britânico desde a redação da Carta Magna de 1215, como o da legalidade (no 

taxation without representation), que foram refletido nos textos constitucionais firmados a 

partir do final do século XVIII, e ganharam extensão nas sociedades organizadas durante os 

séculos seguintes. A lei passou a exercer influência fundamental na estruturação do poder e 

nos respectivos regimes tributários, representando uma forma de proteção política e, 

posteriormente, também social, ao cidadão. 

A ambição do governante e a falta de preocupação com a justiça tributária 

sempre foram fatores marcantes na monarquia inglesa, que influenciaram a instituição do 

princípio do no taxation without representation. Entretanto, tal instituição não foi apta para 

controlar a voracidade da realeza, que continuou criando novas modalidades de tributos, 

inclusive empréstimos compulsórios, sem a convalidação do Parlamento. Tal avidez provocou 

a reação dos parlamentares e o rei Carlos I foi obrigado a assinar a Petition of Rights (Petição 

de Direito), em 1628, documento que reiterava os termos da Carta Magna e declarava ilegais 

todos os impostos não aprovados pelo órgão colegiado. 

O monarca, contudo, persistiu utilizando manobras ilegais para aumentar a 

receita estatal, tais como a cobrança de multa a violadores de leis e de taxas elevadas aos 

burgueses, a elevação das custas dos processos criminais e a instituição das ship money, 

contribuições navais impostas às cidades costeiras e aos condados do interior.  

Os abusos na tributação e os conflitos do rei com o parlamento e com a 

Igreja fizeram deflagrar na Inglaterra um período de guerra civil que durou de 1642 a 1649, 

encerrado com a condenação de Carlos I e a instauração de uma república oligárquica, que 

teve duração até 1660, quando Carlos II foi convidado a ocupar o trono do pai. O despotismo 



do novo rei e ameaças à Igreja Anglicana levaram à Revolução Gloriosa, por meio da qual foi 

aprovada, em 1689, a Bill of Rights (lei dos direitos dos cidadãos), norma que assinalou o 

triunfo do órgão parlamentar sobre o rei, pondo por terra o absolutismo inglês e limitando o 

poder tributário. Uma parte dessa lei foi incorporada à Declaração dos Direitos do Homen e 

do Cidadão, na França (1789) e também à Constituição dos Estados Unidos (1787). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 AS REVOLUÇÕES DO SÉCULO XVIII E A DOUTRINA LIBERAL 

 

 

O fato social de maior influência nas modificações advindas da Idade Média 

foi o fortalecimento de uma camada da classe média, notadamente os banqueiros, 

comerciantes, industriais, financistas e empreendedores. À medida que essa classe foi 

enriquecendo, as discrepâncias entre o seu poder econômico e a sua participação na política 

nacional foram ficando mais evidentes e, para eles, injustificáveis, gerando no seio do grupo 

grande insatisfação. Foi esse sentimento que impulsionou e direcionou o rumo das grandes 

alterações que ocorreram neste período. 

A organização do Estado foi diretamente influenciada pelos interesses dessa 

nova classe, denominada burguesia, que inaugurou a ideologia liberalismo, tida naquele 

momento como única alternativa viável para salvaguardar a liberdade particular. O cerne da 

doutrina liberal era a idéia de limitação da autoridade governativa, que seria concretizada por 

meio da separação dos poderes do Estado e a declaração dos direitos individuais. 

A maioria dos países europeus tentou sobrepujar o avanço do liberalismo 

burguês, mas suas medidas de repressão acabaram por reforçar a luta dos liberais, cada vez 

mais resolvidos a triunfar. 

Exemplificando, em 1819, tentando conter a onda liberal, o Parlamento 

britânico18 criou a Lei dos Seis Atos, que classificava livros sediciosos, permitia a revista dos 

domicílios em busca de armas, restringia os direitos de reunião política e lançava um imposto 

de selo sobre os jornais. É importante ressaltar que os selos eram instrumento de autenticação 

documental e, dessa forma, existiram vários impostos arrecadados com a técnica do selo. Um 

destes impostos de selo, cobrado pelo sistema de selagem sobre papéis, documentos e títulos 

de crédito, era um modelo incipiente do moderno Imposto sobre Operações de Créditos, 

Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). 

A luta para introdução das reformas políticas liberais não se limitava à 

Inglaterra, intensificando-se em toda a Europa a partir de 1830, amparada na idéia de que o 

liberalismo traria mais felicidade para um número maior de pessoas. As insatisfações geradas 

pelas injustiças sociais e pelas discriminações fiscais levaram o cidadão a reconhecer no 
                                                 
18 Nesse período, o Parlamento inglês representava os interesses dos proprietários rurais e a classe burguesa 
industrial desejava reformá-lo, de modo que passasse a representar, também, os seus interesses.  



Estado a figura de mau administrador, a quem não mais convinha intervir no fenômeno 

econômico. Assim, uma vez restringidas as atividades por ele desempenhadas, os tributos 

arrecadados deveriam ser, da mesma forma, proporcionalmente reduzidos ao mínimo 

suficiente para manter as funções da máquina estatal. 

A menor participação do Estado na regulação da vida econômica e social da 

nação e, conseqüentemente, a dilatação do palco de atuação da iniciativa privada, eram tidas 

como pressupostos de alcance de maior bem-estar para os cidadãos em geral. Essa ideologia 

pode ser sintetizada na máxima laissez faire, laissez passer, lê monde va de lui-même
19.  

Para os teóricos liberais, a lei da oferta e da procura deveria conduzir o 

fenômeno econômico, determinando o preço dos produtos e estimulando a sua produção. 

Visando mais eficiência para seus negócios, os empresários procuravam fórmulas que os 

permitissem produzir maiores quantidades de produtos, pelo custo mais baixo possível.  

O enxugamento da máquina estatal produziu um modelo de Estado 

denominado Estado-Mínimo, ao qual era atribuído, no plano internacional, a garantia da 

segurança do país contra inimigos estrangeiros. Internamente, era incumbido apenas de 

assegurar a boa convivência dos cidadãos, aplicando as leis vigentes, pelo Judiciário e pela 

polícia. As demais competências seriam repassadas para a iniciativa privada. 

Fundamentando-se no princípio da livre iniciativa, a classe burguesa se 

desenvolveu e acumulou riqueza de forma inédita na História. A experiência liberal produziu 

significativas transformações sociais, econômicas e jurídicas, entretanto, no fim do século 

XIX, não logrou confirmar suas previsões otimistas de melhoria na vida dos cidadãos.  

A liberdade de contratação mostrou-se falaciosa, vez que as desigualdades 

econômicas entre as classes não permitiam que elas, efetivamente, transigissem em pé de 

igualdade. A colisão das expectativas com uma liberdade apenas formal fez abrolhar 

novamente a necessidade de um modelo de Estado mais participativo.  

A Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a Independência dos 

Estados Unidos podem ser apontados como os movimentos sociais que mais influíram para o 

surgimento e a aplicação da teoria liberal no século XVIII. Apesar das insuficiências da 

doutrina, medidas liberalizantes ainda hoje são utilizadas na defesa das liberdades individuais. 

 

                                                 
19 Em portugês, “deixai fazer, deixai passar, o mundo caminha por si só”. 



 

2.1. A REVOLUÇÃO FRANCESA 

 

 

Na França, a arrecadação das rendas públicas era feita sem qualquer regra. 

Havia duas modalidades de impostos, os diretos e os indiretos. Entre os impostos diretos, 

havia a taille (imposto sobre os bens de raiz a as propriedades pessoais), a capitação (imposto 

sobre cabeça) e o imposto sobre a renda. Os tributos indiretos (impostos acrescentados ao 

preço das mercadorias) compreendiam tarifas sobre mercadorias importadas do estrangeiro, 

ou expedidas de uma província da França para outra, e a gabelle (imposto sobre o sal). 

Embora excessivamente pesados, os impostos indiretos normalmente eram 

distribuídos de forma igualitária e pagos por todos, independente da condição social, diferente 

do que ocorria quanto aos impostos indiretos, já que o clero e a nobreza estavam protegidos 

do pagamento de uma cota desses tributos. 

Por outro lado, nos idos do século XVIII, a monarquia francesa ainda não 

havia nomeado coletores oficiais, usando ainda um antigo modelo de coleta romano, 

consistente no arrendamento da arrecadação de impostos a indivíduos ou a corporações 

particulares, que se beneficiavam com lucro arbitrário, em detrimento dos cidadãos. 

A insatisfação com a estrutura fiscal francesa também se justificava pelas já 

mencionadas isenções tributárias das classes dominantes O clero e a nobreza possuíam 

privilégios fiscais que os isentava do pagamento de uma cota dos impostos nacionais. Por 

exemplo, os governantes da Igreja não estavam sujeito ao pagamento do imposto de renda e, 

também, compensavam o pagamento da taille com a oferenda de um “presente gratuito” 

periódico ao Estado, que, invariavelmente, tinha valor muito inferior ao que poderia ser 

obtido por meio da tributação direta das propriedades eclesiásticas. Já os nobres obtinham 

junto ao rei isenção de praticamente todos os impostos diretos. 

Dessa forma, o ônus de fornecer fundos ao governo recaía sobre o 

denominado Terceiro Estado (camponeses e classe média). Sobre os camponeses, além das 

obrigações tributárias para com o Estado, cada vez mais insuportáveis, incidiam, também, 

compromissos devidos à nobreza, herança do regime senhorial. 



Dentre as imposições herdadas da Idade Média, elencam-se o pagamento de 

uma renda anual ao senhor que no passado havia controlado a terra, a doação de uma parte do 

valor recebido pela venda da terra ao nobre local e o pagamento das banalités (taxas pelo uso 

de servidões de propriedade senhorial), mesmo pelos camponeses que já possuíam tais 

instalações. Os camponeses eram obrigados, ainda, a se submeter ao pagamento da corvée 

(trabalho gratuito na recuperação de estradas públicas, várias semanas por ano) e aos 

privilégios de caça da nobreza20, que limitavam os poderes de proprietário do camponês. 

Quando, envolvidos em uma grave crise financeira21 e visando acompanhar 

o crescimento das despesas da corte, os ministros do rei tentaram instituir novos impostos 

gerais, especialmente uma taxa de selo e um imposto direto sobre a produção anual da terra. A 

nobreza não só se opôs vigorosamente, como exigiu mais concessões governamentais, 

gerando maior tensão na classe média. Os ressentimentos do povo com a situação financeira 

do Estado e os ideais da doutrina liberal prepararam o ambiente para que a Revolução 

Francesa eclodisse, em 1789.  

É importante ressaltar que nem todos os nobres se opunham aos planos 

reformadores do Estado. À época, existiam duas formas de ostentar título de nobreza: a 

primeira consistia na aquisição de algum cargo judicial que conferisse tal título, cujos 

beneficiários se denominavam nobres de toga, que desempenharam papel de destaque na 

revolução, entre os quais podem ser citados o Barão de Montesquieu (filósofo), o Conde de 

Mirabeau (advogado) e o Marquês de Lafayette (estadista); a outra forma era herdar o título 

de antigos senhores feudais da Idade Média (nobres de espada). Os nobres de espada, no mais 

das vezes, levavam uma vida deveras dispendiosa e não desejavam renunciar aos seus 

privilégios, por maior que fosse a crise estatal. 

A classe média francesa do século XVIII era o componente social mais 

dinâmico e heterogêneo. Era composto por financistas, comerciantes atacadistas 

(componentes mais ricos da classe média), profissionais liberais e artesãos. Não obstante 

                                                 
20 Os privilégios de caça da nobreza consistiam na proibição da capina ou da ceifa nas propriedades dos 
camponeses na época da procriação dos coelhos, gralhas e raposas, para não molestar os ninhos. Esses animais 
não podiam ser mortos pelos camponeses, pois se destinavam à prática do esporte da caça pelos nobres. Os 
camponeses tinham ainda que se conformar com a destruição de seus campos pelos nobres caçadores. 

 
21 Guerras externas (Guerra dos Sete Anos, guerra de independência dos Estados Unidos) travadas pelos últimos 
reis Bourbons resultaram em inúmeros prejuízos, colocando as finanças francesas em sérias dificuldades. Esse 
quadro, somado aos altos custos para a manutenção da corte, obrigava o Estado a aumentar sucessivamente os 
impostos nacionais, ativando o descontentamento do terceiro estado. 



alcançasse êxito financeiro, os membros da classe média eram excluídos da participação nos 

negócios do Estado e, salvo raras exceções, não tinham assegurado o direito de voto. À 

medida que a classe média enriquecia e se tornava mais consciente, aumentavam suas 

insatisfações. A discriminação social foi determinante na formação do germe revolucionário 

na classe, provavelmente até mais que os abusos tributários suportados, pois o que essas 

pessoas mais cobiçavam naquele momento era adquirir um poder político compatível com a 

força econômica que possuíam. 

Desejavam também que as políticas mercantilistas fossem abandonadas e, 

com isso, que a participação do Estado na economia fosse restringida, pois, apesar dessa 

política protecionista tê-los ajudado no início da Revolução Comercial, após a estabilidade e 

segurança do grupo comercial passou a representar um artifício limitador indesejável. 

Queriam mais liberdade de negociação com os mercados estrangeiro, elevando a França à 

posição de principal concorrente comercial da Grã-Bretanha. Aspiravam, ainda, a redução dos 

poderes estatais ao mínimo necessário à segurança e à preservação da liberdade individual, 

admitindo apenas certas intervenções estatais, notadamente na prevenção de injustiças, na 

promoção de educação e saúde pública, e na manutenção de outras atividades necessárias à 

sociedade que não seriam empreendidas pelo capital privado.  

Embora a causa capital da revolução tenha sido a busca de mais poder 

político pela classe burguesa, o ideário da época deu substância e força ao movimento. Na 

seara cultural, os intelectuais22 defendiam a existência de direitos fundamentais individuais e a 

limitação do poder do governante. Acreditavam que qualquer poder era suscetível de 

degeneração em despotismo e que, para se evitar a tirania, as funções essenciais do governo 

deviam ser divididas em três ramos naturais, que atuariam como freio um do outro: Poder 

Legislativo (fazer leis), Executivo (executar leis) e Judiciário (aplicar as leis no caso de 

conflito). Como se vê, teoricamente, o poder já não era das pessoas, como outrora havia sido 

do monarca absoluto, mas das leis, que efetivamente governavam a sociedade. 

Em meio à revolução que se formava, levando a cabo pela via 

revolucionária o desafio ao Absolutismo, a burguesia desfez os laços de submissão ao 

monarca e se aliou aos elementos populares, numa aliança selada com armas. Essa é a 

conjuntura de formação da Revolução Francesa, movimento imensamente modificador do 

quadro jurídico e social naquele país, em toda a Europa e demais continentes, berço de 

                                                 
22 Podem ser citados como teóricos liberais e democráticos influenciadores do ideário da Revolução Francesa 
Locke, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith e Rousseau. 



diversos princípios jurídicos da atualidade, tais como o de legitimidade do poder do povo, 

liberdade e igualdade entre os homens; bem como da instituição do Estado liberal como sendo 

aquele garantidor dos direitos individuais dos cidadãos. O Direito Constitucional também é 

fruto da Revolução Francesa, sendo constituído pelo conjunto de instituições limitadoras dos 

poderes do Estado. 

Este momento originário do constitucionalismo foi marcado pela instituição 

do princípio da separação dos poderes e pelo compromisso inquebrantável com a liberdade. O 

Estado não intervinha na vida econômica da sociedade, utilizando-se dos tributos apenas para 

manter a máquina estatal, que tinha como objetivo, por sua vez, somente garantir a ordem 

pública e as liberdades individuais. Dessa forma, os tributos possuíam apenas a função fiscal. 

A primeira fase da evolução, denominada Assembléia Nacional, foi marcada 

por levantes populares que impuseram importantes realizações naquele momento, tais como a 

elevação da Assembléia Nacional23 a órgão legislativo do país; a abolição formal dos dízimos 

eclesiásticos, da corvée, dos privilégios de caça dos nobres e das isenções de impostos do 

clero e da nobreza; o reconhecimento da igualdade formal de todos os franceses perante a lei, 

a elaboração da Carta de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão; a eleição dos 

princípios de liberdade, de segurança, de propriedade e de resistência à categoria de direitos 

naturais do homem; o reconhecimento da soberania do povo e a promulgação de uma 

Constituição para a França. Embora todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos civis, o 

voto só era permitido a quem pagasse uma determinada quantia em impostos. 

As classes baixas, frustradas com os rumos da revolução, inauguraram uma 

segunda etapa do movimento, a fase radical. Entre as reformas da Convenção, podem ser 

citadas a abolição da escravatura nas colônias francesas, a contenção dos lucros excessivos, a 

instituição de um tributo sobre toda a população masculina capaz de portar armas 

(recrutamento de jovens para o exército republicano), o congelamento dos preços dos 

produtos e dos salários e a instituição do ensino gratuito e obrigatório. Esta fase culminou na 

instituição do regime do terror, criado para resguardar a revolução de seus sabotadores, fato 

que acabou por deixar os revolucionários praticamente sem aliados.  

                                                 
23 A Assembléia Nacional foi o órgão deliberativo proclamado pelo terceiro estado em oposição aos Estados 
Gerais. Nos Estados Gerais os representantes de cada estado votavam em blocos, o que significava que o 
primeiro (clero) e o segundo (nobres) estado geralmente combinavam seu voto contra o terceiro (burguesia e 
camadas populares). Na Assembléia Nacional o voto era individual. 



Em 1795, a Convenção Nacional adotou uma nova Constituição e inaugurou 

um terceiro momento da revolução, cognominado Diretório. Nessa fase, Napoleão Bonaparte 

emergiu como um forte líder popular e instituiu um sistema tributário ordeiro e, de modo 

geral, justo: proibiu a concessão de isenções à nobreza e à burguesia, centralizou a 

arrecadação, fixou as despesas por meio de um plano orçamentário e conseguiu reduzir a 

inflação. Ademais, a Constituição Francesa do ano III (1795) determinou que a criação de 

impostos era matéria de domínio reservado à lei, promulgada pelo Poder Legislativo e sujeita 

a referendo popular. Em 1870, Napoleão instituiu o chiffres des affaires, um imposto sobre os 

ganhos nos negócios e sobre as vendas, precedente mais próximo dos impostos sobre vendas 

atuais. 

Nessa fase foi instituído também o Código Civil de 1804, norma que refletia 

dois princípios inseridos no constitucionalismo24 francês no início da revolução: uniformidade 

e individualismo. Foram promulgados também o Código de Processo Civil (1806), o Código 

Comercial (1807), o Código de Instrução Criminal (1808) e o Código Penal (1810). No século 

XX, o movimento de codificação estendeu-se a outros ramos do direito, sobretudo ao Direito 

Fiscal. 

Coroado imperador posteriormente, Napoleão buscou expandir as reformas 

da Revolução Francesa por toda a Europa através de campanhas militares, envolvendo todo o 

continente em uma guerra econômica. A Inglaterra era seu principal adversário nas guerras de 

expansão, pois ajudava os países absolutistas nas guerras contra Napoleão, vez que temia a 

concorrência econômica francesa. Dessa forma, tentando levar a economia inglesa à inanição, 

Napoleão proibiu as importações das mercadorias inglesas por todos os países europeus, sob 

pena de invasão militar pela França. 

O bloqueio chegou a atingir a economia inglesa em um primeiro momento, 

ocasionando a acumulação de mercadorias nos pátios das indústrias e a falência do Banco da 

Inglaterra, no entanto Dinamarca e Portugal não respeitaram as disposições do decreto. Para 

angariar fundos, a administração inglesa vinculou os impostos sobre a renda ao financiamento 

da guerra contra Napoleão. O bloqueio continental acabou por levar a Europa a se dividir em 

blocos econômicos protegidos por tarifas aduaneiras, fracassando, por fim. 
                                                 
24 O termo “Constituição” foi utilizado desde a antiguidade, mas não no sentido adquirido no fim do século 
XVIII. No baixo Império Romano, o termo constitutio era usado para designar qualquer lei feira pelo imperador; 
na Idade Média e na época moderna mantêm o sentido geral de lei, utilizado concorrentemente com outros 
termos (decretos, ordonnances, estatutos). No século XVIII, a expressão passa a ser usada para indicar o 
conjunto das estruturas de uma sociedade política, aquilo que também se denomina Direito Público. A partir de 
então, o Direito Constitucional passa a ser para o Direito Público o que o Direito Civil o é para o Direito Privado. 



Na seqüência da Revolução Francesa, o conceito de poder absoluto ruiu 

irremediavelmente e as idéias propagadas pelo movimento influenciariam as concepções de 

Direito e Estado até o século XX. A revolução deu origem a um tendência muito 

individualista: o indivíduo gozava do máximo de liberdade, tanto no domínio do Direito 

Privado como no domínio do Direito Público.  

 

 

2.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

Com a Revolução Comercial, seguida pela Revolução Industrial, a Europa 

pôde experimentar uma riqueza sem precedentes. Tal opulência pode ser apontada, ao lado da 

Revolução Francesa, como responsável por importantes alterações sócio-culturais na Europa e 

nos Estados Unidos e, posteriormente, em grande parte do mundo. 

A partir de 1780, a Europa, testemunhou a conversão de uma economia 

rural e artesanal em uma economia urbana manufatureira, dominada pela força motriz das 

máquinas. Essa urbanização econômica se iniciou na Inglaterra, onde a obtenção de riqueza 

era um objetivo de vida e o desejo individual de sucesso acabou por implicar em prosperidade 

para toda a nação. Com a urbanização, surge a separação dos conceitos de território e de 

edificação, passando o Estado a tributar a área construída, mais ou menos na forma do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Brasileiro (IPTU). 

O parlamento inglês trabalhava em cooperação com os interesses dos 

negociantes, mesmo porque muitos de seus membros também eram comerciantes. Por 

exemplo, no fim do século XVIII, o país comercializava mais artigos de algodão que de lã, 

então o parlamento instituiu tarifas proibitivas das importações de tecidos de algodão das 

Índias Orientais, para estimular a venda de produtos de lã. Ressalte-se que tais tarifas 

acabaram por incentivar a produção interna de algodão.  

Ao contrário do que ocorrera na França, onde as políticas mercantilistas 

freavam o crescimento econômico do país, o governo inglês introduziu nos tributos a função 

de atuar intervindo na economia. No entanto, ainda não se pode falar em extrafiscalidade 

propriamente dita, forma de emprego que será desenvolvida quando do aparecimento do 



Estado Social, em oposição ao modelo liberal. Isso porque, neste momento inicial da 

industrialização, a intervenção do tributo era utilizada apenas para beneficiar a classe 

burguesa em ascensão, enquanto que na extrafiscalidade há um comprometimento com a 

justiça social. 

A urbanização das cidades ocorreu de forma precária. As pessoas que 

viviam nos bairros operários eram expostas às doenças originadas das fumaças das chaminés, 

à cólera, ao tifo, à tuberculose e à fome. Para evitar a disseminação de epidemias 

catastróficas, o governo empreendeu tímidas obras de saneamento básico nessas 

comunidades. Como se sabe, a situação dos trabalhadores era precária e se agravava à medida 

que se implementavam novos avanços tecnológicos, notadamente máquinas mais modernas, 

que substituíam a força de trabalho de alguns homens. No decorrer da revolução 

industrializante, as mulheres e crianças também ingressaram no mercado de trabalho para 

compor a renda familiar. 

Os economistas liberais propunham princípios atrativos para a burguesia, 

que desejava reformular a economia independente de qualquer interferência estatal. Os 

principais elementos propostos por esses teóricos eram o individualismo econômico (cada 

indivíduo pode usar o direito de propriedade da forma que melhor lhe convier), a instituição 

do Estado-Mínimo, a liberdade de contratação e o respeito às leis de oferta e procura, de livre 

concorrência e livre câmbio. Outra sugestão liberal importante era o assalariamento, que 

implicava em um ciclo no qual todo trabalhador livre recebia salários porque deveria 

consumir e, desse modo, estimular a produção.  

Ao passo que gerava um crescimento incomparável, o desenvolvimento da 

sociedade industrial provocava acumulação e concentração de riquezas também incomuns, 

implicando em muitos problemas sociais. Assim, os levantes populares eclodiram em todo o 

continente e em suas possessões coloniais. Muitos escritores25 deploravam a desintegração 

social existente e criticavam a classe média burguesa. Estas críticas foram historicamente 

importantes, vez que ajudaram o povo a compreender melhor a nova ordem social surgida 

após a revolução e o papel que poderia desempenhar nela.  

A condição precária dos proletariados exigiu a presença do Estado para 

regular melhor as relações entre capital e trabalho, garantindo os direitos básicos àqueles 

                                                 
25 Como críticos da industrialização, podem ser citados escritores como Thomas Carlyle, Charles Dickens, 
Honoré Balzac, Gustave Flaubert, John Stuart Mill, Robert Owen, Charles Fourier, Louis Blanc, Pierre 
Proudhon, Karl Marx e Friedrich Engels. 



trabalhadores, mediante a criação do Direito do Trabalho. Uma das medidas usadas foi o 

deslocamento de parcela da renda dos cidadãos para o financiamento da Assistência Social, 

medida que compôs o esboço de uma arrecadação preocupada com a questão social. 

Os efeitos da economia industrial repercutiram, também, sobre os sistemas 

tributários, exigindo a adequação da legislação e da administração tributária às novas 

diretrizes. Apesar do predomínio incontestável da função fiscal na atividade tributária, uma 

certa extrafiscalidade dos impostos de importação subsistia como herança mercantilista, no 

sentido de que, na cobrança das tarifas aduaneiras, mais importava a sua repercussão no 

comércio exterior que a quantidade de arrecadação.  

A passagem da economia agrícola para a economia industrial favoreceu a 

expansão das possibilidades de imposição fiscal, devido à modificação e ao aumento das 

atividades de produção da riqueza. Ademais, a riqueza nas economias industriais atingiu 

níveis elevadíssimos, permitindo a modernização das modalidades de tributação sobre a renda 

e o patrimônio e, posteriormente, sobre o consumo. 

 

 

2.3 A INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS 

 

 

A Revolução Francesa e a Industrial em tudo contribuíram para o 

estabelecimento de um Estado-Mínimo, fenômeno no qual as atividades estatais foram 

confinadas a um estreito campo de atuação. Para os revolucionários, o liberalismo significava 

apoio no desenvolvimento do comércio e da indústria e, também, representação direta da 

burguesia no Legislativo e uma política externa de paz e livre-câmbio, tudo embasado na 

crença na responsabilidade do indivíduo pelo seu próprio bem-estar. Acreditavam que, por 

meio da liberdade assegurada à iniciativa privada, todos os homens eram livres para, mediante 

seu próprio esforço, ascender às altas camadas sociais e a uma posição de poder político e 

econômico.  

Aproveitando a onda liberal presente na Europa, cujos valores haviam 

contribuído determinantemente na queda do absolutismo monárquico, a elite americana 

passou a fomentar críticas ao colonialismo inglês. Um dos fatores decisivos para o início da 



luta de independência das colônias americanas foi a imposição de uma série de impostos aos 

colonos pelo governo britânico, visando compensar seus gastos com as guerras travadas na 

Europa, principalmente contra a França. 

A tributação colonial inglesa ativou diversas manifestações de protesto. Para 

melhor expor essa questão, algumas dessas imposições podem ser destacadas. Um dos 

produtos essenciais no comércio da colônia era o açúcar que, importado das Antilhas, era 

utilizado como moeda na aquisição de escravos africanos e de produtos agrícolas; em 1764, o 

parlamento inglês aprovou a Lei do Açúcar, taxando pesadamente esse produto. Em 1765, foi 

criada a Lei do Selo, segundo a qual todos os documentos, livros, jornais e baralhos teriam 

que ter um selo comprado da metrópole. Mais tarde, em 1773, foi lançado o imposto sobre o 

chá, produto muito consumido na colônia. Todas essas exigências fiscais provocaram o 

descontentamento colonial. 

Dessa forma, os colonos passaram a exigir o fim das taxações, apontando-as 

como leis intoleráveis, reação à qual o governo inglês não cedeu e que culminou com a 

declaração da independência dos Estados Unidos. Em 1797 foi aprovada a Constituição dos 

Estados Unidos da América, ainda hoje vigente, onde pode ser percebida a influência do 

liberalismo, por exemplo, pela adoção da teoria da tripartição do poder. Como se vê, da 

mesma forma que havia fomentado a idéia de independência nas colônias americanas, o 

movimento liberal também se beneficiou dela, vez que foi mais uma forma de propagação de 

seus princípios, levando-os para além da Europa. 

 

 

2.4 REFLEXOS DAS REVOLUÇÕES LIBERAIS NO BRASIL 

 

 

Com a Revolução Industrial, a Inglaterra se elevou à categoria de principal 

potência econômica mundial e a França, tendo consolidado os ideais liberais com a Revolução 

Francesa, procurava expandi-los por meio de guerras. A Inglaterra, temendo futura 

concorrência francesa, ajudava os países absolutistas nas guerras contra a França. Portugal era 

um país pequeno e fraco e, conforme dito, acabou furando o bloqueio continental decretado 

por Napoleão, pois dependia econômica e militarmente da Inglaterra para manter-se 



independente. Apesar de essa abertura implicar em uma invasão pela França, aceitar o decreto 

representava perder a colônia brasileira para a Inglaterra. Dessa forma, Portugal cedeu às 

pretensões inglesas e, diante da impossibilidade de impor resistência às tropas francesa, a 

corte portuguesa e a família real transferiram-se para o Brasil, recriando aqui um protótipo do 

Estado português.  

O príncipe regente, Dom João VI, liberou a instalação de indústrias no 

Brasil, no entanto, tratados assinados com a Inglaterra fixando tarifas alfandegárias 

privilegiadas para este país impediam que a industria nacional se desenvolvesse. Apenas 

setores que contavam com a proteção governamental conseguiram algum desenvolvimento, 

situação em que se encontravam a siderurgia e a construção naval.  

Os privilégios ingleses eram tamanhos que superavam os de Portugal, como 

pode ser notado nos tratados de Aliança e Amizade e no de Comércio e Navegação, assinados 

em 1810, que garantiam à Inglaterra tarifas alfandegárias preferenciais nos portos brasileiros: 

enquanto ela pagava tarifas de quinze por cento, os produtos portugueses pagavam dezesseis 

por cento e os produtos vindos dos demais países, vinte e quatro por cento. Esses privilégios 

contavam com reciprocidade, muitas vezes burlescas, como o direito de impor taxas 

proibitivas ao açúcar e ao café ingleses, produtos que o Brasil exportava, não precisando, 

portanto, comprá-los de outros países. 

Visando custear os altos dispêndios da acomodação da Corte no Rio de 

Janeiro, Dom João VI aumentou os tributos sobre as regiões exportadoras, como o Nordeste. 

Este fato, aliado ao monopólio do comércio pelos portugueses e às idéias liberais e anti-

absolutistas, fomentou a Revolução Pernambucana de 1917, da qual participaram quase todos 

os grandes proprietários rurais de Olinda e Recife. Vale ressaltar que não apenas os 

produtores rurais pernambucanos eram contrários ao Fisco português, no entanto os demais 

nada faziam contra o Absolutismo, vez que temiam que a divisão entre os homens brancos 

(portugueses e brasileiros) facilitasse as insurreições dos escravos.  

Em Portugal, após a expulsão dos franceses, a burguesia portuguesa passou 

a exigir o retorno do monarca e o restabelecimento do pacto colonial, pressões a que Dom 

João VI acabou cedendo, deixando, entretanto, seu filho como regente no Brasil. 

Posteriormente, ordenou-se também o retorno de Dom Pedro I. O receito de retomada do 

pacto colonial alimentava a idéia de independência do Brasil, entretanto, temia-se que as lutas 

armadas culminassem em separatismos, que enfraqueceriam os poderes das altas classes. Por 

outro lado, Dom Pedro I não desejava voltar para Portugal, pois sabia que seu pai era um rei 



sem poder, meramente decorativo. Dessa forma, vários interesses convergiam para uma 

independência negociada, com o Príncipe Regente no poder e Dom Pedro I acabou sendo 

coroado imperador do Brasil, em 1822. 

O imperador outorgou a Constituição de 1824, na qual, mitigando a clássica 

teoria liberal de tripartição do poder, foram criados quatro poderes: Legislativo, Executivo, 

Judiciário e Moderador. Este último, exercido pelo imperador, era responsável pela 

manutenção do equilíbrio entre os demais poderes. Por conseguinte, embora formalmente 

liberal, a Constituição de 1924 era absolutista, pois centralizava todo o poder nas mãos do 

imperador que, através do Poder Moderador, poderia intervir em todos os outros poderes. 

Nesta Carta, a iniciativa de legislar sobre matéria tributária competia à Câmara dos 

Deputados, órgão cujos membros eram escolhidos mediante votação indireta e censitária, para 

um mandado de três anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 OS DIREITOS SOCIAIS E O ESBOÇO DE UMA TRIBUTAÇÃO PREOCUPADA 

COM A QUESTÃO SOCIAL 

 

 

Em meados do século XIX, os empresários burgueses lançam mão do 

instituto da associação empresarial, com o intuito de aumentar seus lucros, transformando o 

capitalismo atomista em um capitalismo de alianças. Com isso, os grandes grupos econômicos 

passam a realizar atividades referentes à produção, circulação, distribuição e consumo das 

riquezas geradas pelos homens, influenciando intensamente o fenômeno econômico.  

Enriquecida, a classe burguesa já rivalizava com o poder estatal desde o 

século XVIII, utilizando-se como base teórica de sua atuação o Liberalismo. Na França, a 

partir de 1850, a expansão industrial era tamanha que o país chegou a abolir as tarifas no 

comércio com a Inglaterra, antigo rival, para ampliar os mercados consumidores. Nesse 

ambiente de transformações surge o Direito Econômico, ramo cujo objeto de estudo são as 

normas reguladoras da atividade econômica, compreendendo as ações dos particulares e do 

governo; tendo como meta essencial subtrair os cidadãos da exploração plutocrática.  

Muitos trabalhadores, que haviam arriscado suas vidas pela revolução 

liberal, logo se desgostaram com os resultados sociais dela advindos. Os teóricos 

denunciavam que os operários haviam sido vítimas da classe média burguesa e ajudaram a 

formar sociedades secretas contra os governos liberais. Assim, para progredir, o Estado liberal 

teve que atender minimamente às exigências dos trabalhadores, tomando algumas medidas 

cortejadoras da classe operária, como a instituição da assistência médica e da educação 

elementar gratuitas e a legalização dos sindicatos, que tinham como função acumular recursos 

para serem utilizados como seguro de velhice ou desemprego pelos trabalhadores. Com essas 

medidas, as reações contra a política liberal do livre câmbio e da livre iniciativa foram 

amenizadas. 

A lei, elaborada por órgãos legislativos compostos de representantes do 

povo, havia ascendido à categoria de principal fonte do Direito desde a Revolução Francesa. 

As Constituições escritas limitavam o poder, prescrevendo as formas de acesso ao governo e 

os meios legítimos para o seu exercício e controle. Um rol de direitos e garantias individuais 

contra abusos no exercício do poder e contra formas arbitrárias e vexatórias de punição ao 

cidadão também foi introduzido nas leis.  



No decorrer do século XIX, o modelo liberal já havia se mostrado causador 

de grandes desigualdades econômicas e sociais, decorrentes da política do não-

intervencionismo. Conhecidas suas implicações, a liberdade individual passou a se submeter a 

algumas restrições impostas pelo Estado na tentativa de realizar mais igualdade e justiça entre 

os indivíduos. 

No fim do século XIX, as instituições do capitalismo se reorganizam a fim 

de atender ao aumento da demanda. As grandes potências abandonam a política do livre 

comércio e começam a agir no sentido de dominar o governo e a economia dos países 

subdesenvolvidos na África, nas Índias Orientais e na América Central. Homens e mulheres 

“bárbaros” foram empregados em condições pouco melhores que a escravidão. Desenvolveu-

se um sistema mundial de moeda, o padrão-ouro, facilitando as trocas de capital no mundo 

civilizado. Esse novo imperialismo pode ser explicado, ainda, pela crescente necessidade 

européia de importações de matéria-prima. 

Por outro lado, a corrida imperialista intensificava as evidências de 

esgotamento do Estado-Mínimo. Assim, com uma sensível ampliação das suas atribuições, o 

Estado foi deixando de ser um mero espectador da cena econômica, passando a intervir nela 

diretamente. A discussão em torno dos direitos sociais acabou por apresentar um novo modelo 

de Estado, intervencionista, comprometido com a justiça social, em oposição ao Estado 

Liberal.  

O rumo das revoluções da Era Moderna fez com que o cidadão alertasse 

para o fato de que somente a proteção contra o exercício arbitrário do poder público não era 

bastante, já que, uma vez considerado mero fator de produção pela classe burguesa, era 

igualmente massacrado. Assim, urgia a necessidade de ser assistido, em nível legislativo 

constitucional ou infraconstitucional, sob a perspectiva dos chamados direitos sociais. 

Desse modo, a expansão do capitalismo levou consigo uma propagação 

mundial das doutrinas socialistas, que o apontavam como ameaça real para as sociedades, e os 

direitos sociais foram inseridos nas Constituições de vários países no final do século XIX. 

Nesse contexto, novas funções vão se agregando à atividade tributária, que deixa de ser mero 

instrumento de transferência de valores aos cofres públicos e passa a viabilizar a regulação do 

aparelho social. A relevância da tributação na vida dos cidadãos fez com que os princípios de 

proteção ao poder de tributar fossem legalmente determinados.  



Juridicamente, iniciou-se uma fase de socialização. Princípios de 

igualitarismo, socialismo, comunismo e protecionismo dominaram a evolução doutrinária no 

século XX. Sob influência do marxismo, direitos sociais e econômicos foram introduzidos na 

lista das liberdades públicas e o Estado abandonou sua neutralidade para intervir 

positivamente na criação de condições concretas nas quais os direitos e liberdades de cada 

cidadão pudessem ser efetivamente exercidos.  

A lei, que outrora tinha papel de destaque entre as fontes de Direito em 

função do positivismo legalista, cedeu lugar também ao costume, à jurisprudência, à doutrina 

e aos princípios gerais de direito como integrantes na formação da Ciência Jurídica. Este é o 

segundo momento do Estado Constitucional, compreendido pela fase dos direitos 

fundamentais de segunda geração, também denominado Estado Social. Os direitos sociais, 

culturais e econômicos são introduzidos no constitucionalismo pelas doutrinas antiliberais do 

século XX. São direitos atrelados ao princípio da igualdade, da mesma forma como o 

princípio da liberdade está ligado aos direitos de primeira geração. 

Nesta fase, o que se busca é uma ação do Estado por meio de políticas 

públicas que garantam o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à previdência social e a 

outros direitos sociais ou econômicos, e sua intervenção na redistribuição de renda pela via 

tributária. Cumpre ressaltar que a natureza dos direitos sociais, que exigem do Estado uma 

determinada prestação material ou uma intervenção na redistribuição de renda através dos 

impostos, é um movimento lento que ainda está em construção, apesar de muitas 

Constituições terem lhes dado o preceito da aplicabilidade imediata, independente de lei que 

os discipline, como a do Brasil26.  

                                                 
26 No Brasil, embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça em seu preâmbulo que institui um Estado 
Democrático de Direito, destinado a assegurar os direitos sociais, alguns ainda carecem de aplicabilidade prática, 
por exemplo, o direito de greve. O artigo 9º do texto constitucional dispõe que “é assegurado o direito de greve, 
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por 
meio dele defender”. Não obstante a previsão constitucional, os tribunais superiores entendem que a greve de 
servidores públicos é de norma de eficácia limitada. Alguns julgados dos podem ser citado, confirmadores da 
afirmação: 

“Greve de servidor público: Não ofende a competência privativa da União para disciplinar-lhe, por lei 
complementar, os termos e os limites – o que o STF reputa indispensável à licitude do exercício do direito (MI 
20 e MI 438; ressalva do relator) – o decreto do Governador que – a partir da premissa de ilegalidade da 
paralisação, à falta da lei complementar federal – discipline suas conseqüências administrativas, disciplinares ou 
não” (ADI 1696/SE). 

“Servidor público. Exercício do direito subjetivo de greve. Necessidade de integralização da norma prevista no 
artigo 37, VII, da Constituição Federal, mediante edição de Lei Complementar, para definir os termos e os 
limites do exercício do direito de greve no serviço público” (MI 485/MT). 



Historicamente, o Estado Social está assentado sobre três documentos: a 

Constituição Mexicana, de 1917, a Constituição de Weimar e a Declaração do Povo 

Trabalhador e Explorado, de 1918. Deste modo, o reflexo da lógica liberal, a precariedade de 

vida dos trabalhadores, a liberdade formal de contratação existente entre patrões e 

empregados e a falta de políticas públicas visando à melhoria de vida da população, são os 

principais fomentadores dos movimentos de socialização do Estado. O principal anseio dos 

revolucionários era a constitucionalização dos direitos sociais. 

A Constituição do México de 1917 foi a primeira a elevar os direitos dos 

trabalhadores à categoria de direitos fundamentais, mesmo antes das constituições européias. 

Instituiu proteções ao trabalho contra a lei da oferta e da procura, regra notadamente favorável 

ao sistema capitalista e extremamente danosa ao trabalhador. Impôs limitações à liberdade de 

contratar, vez que, na prática, essa liberdade era um autêntico privilégio da classe burguesa, 

excludente e demagógico, que havia gerado muita exploração aos trabalhadores, notadamente 

porque o empregador era a parte mais forte da relação e, não raro, impunha obrigações 

desacordes com a dignidade da pessoa humana. Os principais obstáculos ao princípio de 

liberdade de contratação conferidos foram o estabelecimento da igualdade jurídica entre 

patrão e empregado na relação contratual e a responsabilização dos empregadores por 

acidentes de trabalho. 

A Constituição Mexicana aboliu também o caráter absoluto da propriedade 

privada, fazendo distinção entre ela e a propriedade da nação e submetendo seu uso ao 

interesse do povo. Com essa medida, criou o fundamento jurídico para a reforma agrária, 

importante instrumento de transformação social e política. Dessa forma, essa lei inovou ao 

inserir dois novos grupos de direitos no constitucionalismo: os direitos sociais (normas 

relativas ao trabalho, saúde e previdência) e os direitos econômicos que marcam a postura 

intervencionista do Estado. Ademais, não rompem com o núcleo liberal, pois mantiveram os 

direitos individuais e políticos.  

Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, os acontecimentos pareciam 

estar levando o país para a esquerda. Em 1919, líderes socialistas e liberal-democratas 

prepararam uma constituição para a nova república, de modo geral progressista, denominada 

Constituição de Weimar, em razão do nome da cidade onde foi elaborada e votada. Ela 

                                                                                                                                                         
“O direito greve, nos termos do artigo 37, VII da Constituição Federal, é assegurado aos servidores públicos. 
Todavia, o seu pleno exercício necessita da edição de lei regulamentadora” (RMS 12288/RJ). 

 



estabelecia uma carta de direitos, garantindo as liberdades civis e alguns direitos sociais aos 

cidadãos. Elevou os direitos trabalhistas e previdenciários à categoria de direitos 

fundamentais. Previa também várias medidas de assistência social aos setores mais carentes 

da população e continha regras de proteção contra os riscos da sociedade industrial, 

estabelecendo como limite à liberdade de contratação a preservação de um nível de existência 

conforme a dignidade humana. Estabelecia, ainda, que o desenvolvimento de políticas de 

pleno emprego era dever do Estado.  

As humilhações impostas à Alemanha no Tratado de Versalhes 

(indenizações de guerra insuportáveis), o desemprego, a inflação e a instabilidade gerados no 

país pela grande depressão mundial dos anos trinta, entretanto, mudaram os caminhos das 

alterações, conduzindo o país ao trunfo do totalitarismo nazista, que destruiu a República de 

Weimar em poucas semanas.  

 

 

3.1 REVOLUÇÃO SOCIALISTA NA RÚSSIA. ONEROSIDADE E INEFICIÊNCIA DO 

ESTADO INTERVENCIONISTA  

 

 

Apesar dos fatos já expostos como fomentadores do Estado Social, a 

Revolução Russa de 1917 teve profunda significação histórica na formação desse novo 

modelo, pois foi o momento em que as teorias socialistas se implantaram efetivamente em um 

ordenamento jurídico, criando uma nova estrutura sociopolítica, que marcará profundamente 

o século XX. Após o seu implemento, por algum período, o mundo ficou dividido em dois 

blocos internacionais: de um lado os países socialistas e de outro os países capitalistas. 

Em meados do século passado, a Rússia era um país pouco industrializado e 

enfrentava insatisfações sociais, especialmente dos camponeses que, depois de abolida a 

servidão, haviam sido obrigados a comprar as terras onde viviam e eram onerados por 

impostos muito pesados. Tais descontentamentos eram denunciados pelo Partido Social 

Democrata, que procurava, também, apontar caminhos às reformas sociais no país. Devido a 

discórdias, o movimento social-democrata acabou se dividindo posteriormente entre 

mencheviques e bolcheviques. 



Os mencheviques eram liberais burgueses que acreditavam que o socialismo 

era resultado do amadurecimento do próprio capitalismo e que, portanto, o melhor caminho 

para a revolução era a modernização da atual estrutura. Já os bolcheviques, eram antiliberais e 

defendiam que o poder deveria ser exercido pelos operários e camponeses. A principal 

liderança bolchevique era Vladimir Ulanov, jovem revolucionário fortemente influenciado 

pela teoria social-marxista, que usava o pseudônimo N. Lênin. 

As derrotas russas na Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) enfraqueceram o 

poder do Czar Nicolau II. Trabalhadores radicais organizavam greves e manifestações em 

todo o país, até que o czar publicou o Manifesto de Outubro, em 1905, documento no qual 

garantia a liberdade individual. Durante os dois anos que se seguiram à publicação do 

manifesto, entretanto, o czar promulgou vários decretos desmentindo as promessas feitas 

naquele documento. Assim, as pessoas passaram a identificar o czar como um tirano cruel e, 

para conter outra onda de insatisfação, o Estado tomou novas medidas paliativas, como a 

permissão de formação de sindicatos, a redução da jornada de trabalho e a criação das pensões 

devidas em casos de doença e velhice.  

Durante o curso da Primeira Guerra Mundial, sobreveio a Revolução Russa 

de 1917. As direções tomadas pela guerra e a fome na Rússia impeliram o czar a renunciar ao 

trono, em março de 1917. Neste ano, os mencheviques assumiram o poder, mas mantiveram o 

país na guerra, fazendo crescer o descontentamento popular. Deste modo, sem apoio das 

classes populares e visivelmente menos numerosos e ricos que a classe burguesa da França, 

que conseguiu sustentar a luta liberal, o controle dos mencheviques foi arrebatado pelos 

bolcheviques que, sintetizando suas idéias na trilogia “paz, terra e pão”, conquistaram a 

simpatia popular e assumiram o poder ainda no ano de 191727, aplicando, a partir de então, 

uma política essencialmente intervencionista.  

Em 1918, os bolcheviques declaram a República dos Sovietes, dos 

Deputados, Operários, Soldados e Camponeses e apresentam a Declaração dos Direitos do 

Povo Trabalhador e Explorado, documento onde foram inseridos os principais objetivos da 

nova república e a forma de alcançá-los. Através desse documento, revelam estar extinta a 

propriedade privada da terra, a fim de realizar a socialização do solo, transferem a 

propriedade das fábricas, das usinas e dos bancos ao Estado e, ainda, visando organizar a 

                                                 
27 Os bolcheviques exerceram o poder pelo Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lênin (Presidente), 
Leon Trotsky (Ministro do Exterior) e Stálin (Secretário-Geral do Partido Comunista). 



economia, estabelecem o serviço obrigatório para todos. Sua grande meta era preparar e 

educar os cidadãos para viver, futuramente, em uma sociedade comunista, onde não houvesse 

Estado, poder ou hierarquia. 

Os bolcheviques eram explicitamente antiliberais e antiimperialistas, tendo 

afirmado naquela declaração “total repúdio à política bárbara da civilização burguesa, que 

sustentava o bem-estar dos exploradores em algumas nações eleitas sobre a servidão de 

centenas de milhões de trabalhadores na Ásia, nas colônias em geral e nos pequenos 

paíse”(Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de janeiro de 1918. 

Capítulo III, 2). Como se vê, ao contrário do Estado Social criado na Alemanha e no México, 

o modelo russo é marcado por uma ruptura com o padrão econômico e social capitalista e com 

os valores liberais.  

Conforme dito, o novo governo nacionalizou as indústrias, os bancos e as 

terras, dando aos camponeses o direito exclusivo de utilizá-las. Os proprietários de terras, 

entretanto, não se contentavam com a perda de seus bens e, dessa forma, as medidas adotadas 

geraram uma tensão que culminou em uma guerra civil, da qual o governo bolchevique saiu 

vencedor. Como resposta à reação dos mencheviques, czaristas e liberais à sua administração, 

uma forte política de repressão foi implantada no país. 

Seguiu-se à guerra civil uma crise econômica no país e, para compensá-la, o 

governo aboliu o pagamento dos salários e passou a distribuir provisões aos trabalhadores, na 

medida das necessidades destes. O comércio particular foi proibido e os camponeses 

obrigados a entregar ao Estado toda a produção que ultrapassasse o limite do mínimo 

necessário à sua subsistência. Um dos principais objetivos dessas medidas era enfraquecer a 

burguesia. Cessada a guerra, tais expedientes foram abandonados e substituídos pela Nova 

Política Econômica (NEP), em 1921. 

A NEP autorizava a manufatura e o comércio particular em pequena escala, 

permitia que os camponeses vendessem seus grãos, reintroduziu o pagamento dos salários e 

determinou que a industrialização do país e a coletivização agrícola eram prioridades 

nacionais, uma vez que a nação devia produzir os produtos industriais e agrícolas importantes. 

A nova política determinava, ainda, os preços de todos os produtos comercializados no país e 

no exterior, e o valor dos salários.  

Em 1922, vários países europeus e asiáticos se aliaram ao governo 

revolucionário russo, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), adesão 



que se estendeu até dezembro de 1991. Em 1938, entrou em vigor a Constituição da Rússia 

comunista, onde os direitos sociais foram expressamente declarados, como o direito ao 

emprego, ao descanso, à assistência na velhice ou em caso de invalidez, e a liberdade de 

reunião.  

Após a morte dos principais líderes da revolução, Stálin levou a cabo um 

programa de socialização total da economia, tendo chegado a promover uma rápida 

industrialização do país e modernizado a agricultura, transformando a URSS em uma das 

principais potências mundiais em termos econômico-militares, sem descuidar de questão 

social, vez que promoveu reformas que melhoraram a vida da maioria da população28.  

Na seqüência das reformas stalinistas, a manufatura e o comércio privado 

foram praticamente extintos, as fábricas, minas e serviços de utilidade pública passaram a ser 

de propriedade exclusiva do Estado e agricultura havia sido quase completamente socializada. 

Se, por um lado, tais mudanças eram objetivos da República dos Sovietes, por outro, essas 

benesses não puderam ser realizadas sem disseminar a discórdia entre os líderes políticos, a 

solidificação de uma ditadura e a anulação dos interesses individuais dos cidadãos, não tendo 

conseguido construir uma ordem social justa. 

Finalmente, a máquina governamental stalinista acabou por se revelar muito 

burocrática, lenta e limitada frente às crescentes exigências sociais. A rigidez do sistema 

stalinista originou duas poderosas facções políticas opositoras, uma conservadora, que 

defendia a reestruturação econômica interna (Perestroika), liderada por Mikhail Gorbatchev, 

e outra reformista, defensora da abertura política (Glasnost), liderada por Boris Yeltsin.  

 

 

3.2 A QUESTÃO SOCIAL E A TEORIA DA EXTRAFISCALIDADE 

 

 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) desorientou a economia 

internacional, produzindo uma inflação mundial, seguida de uma depressão econômica. Em 

                                                 
28 Entre as realizações sociais da Revolução Socialista na Rússia, podem ser citadas a redução do analfabetismo, 
redução do desemprego e a criação de um sistema oficial de assistência às mães trabalhadoras e aos seus filhos e 
de assistência média e hospitalização gratuita par aa maioria dos cidadãos. 



alguns países, a exemplo da Alemanha e da Itália, lutas internas pelo controle do poder 

econômico enfraqueceram as instituições democráticas, levando essas nações a sucumbir a 

uma ou outra forma de despotismo.  

Os países que conservaram a democracia puseram em prática políticas de 

deflação e arrocho salarial, que descontentavam a classe operária. O padrão-ouro, outrora 

adotado como moeda mundial para facilitar o comércio internacional, foi abandonado na 

tentativa de baratear o custo do dinheiro. Por outro lado, as tarifas protecionistas foram 

elevadas para resguardar o mercado interno dos países – em alguns casos esse aumento 

chegou a cem por cento. Como se nota, o Estado começou a atuar no fenômeno econômico.  

O fundamento dos tributos, em sua gênese, era atender o abastecimento dos 

cofres públicos, sem levar em conta interesses sociais, políticos ou econômicos, estes 

interesses suplementares se inseriram aos poucos em sua estrutura, notadamente a partir deste 

momento. Embora se pudesse falar em utilização do instrumento tributário com desígnios 

parafiscais e extrafiscais em fases históricas anteriores, essas funções só se desenvolveram no 

século XX, antes eram exercidas de modo rudimentar.  

As exigências do momento impunham ao Estado a obrigação de agir no 

sentido de salvar sua economia e trazer alguma melhoria aos cidadãos. Para manter os preços 

dos produtos, a maioria dos países beligerantes passou a regulamentar os tributos de forma a 

incitar ou desestimular determinadas práticas econômicas, por exemplo, disciplinando a 

produção industrial e controlando rigorosamente as importações, passando novamente a 

intervir de forma direta no âmbito negocial, outrora reservado à iniciativa privada. 

O colapso das teorias liberais de crença na ordem natural do elemento 

econômico soma-se aos efeitos da guerra e inauguraram uma nova postura dos governos. O 

Estado não mais podia permitir que a economia seguisse seu curso natural, tinha que dela 

participar, utilizando-se de instrumentos mais adaptados à nova realidade, por meio dos quais 

a nova ordem econômica pudesse ser dirigida de forma mais adequada. 

Economistas e financistas perceberam que a manipulação das finanças 

públicas poderia alterar a realidade político-econômica dos países e que o Estado poderia 

induzir as mudanças que desejasse por meio da manipulação dos tributos. Nasceu, dessa 

forma, a teoria da extrafiscalidade ou da função extrafiscal dos tributos, fenômeno que se 

constitui da utilização do sistema tributário com intuitos extras além do enriquecimento do 

erário, visando à produção de efeitos nos diversos setores da sociedade. Após ter 



experimentado os riscos do Liberalismo, que demonstrou ser um instrumento de liberdade 

viável apenas para os grupos detentores de poder econômico, a doutrina enveredou novamente 

no campo interventivo, estudando formas de participação do Estado garantidoras de mais 

justiça social.  

Especulavam os teóricos da extrafiscalidade que, pelo menos no plano das 

idéias, tanto o Estado como a sociedade desejam o melhor para ambos. Todavia, no caso 

concreto, nem sempre as pessoas integrantes do corpo social compreendem as exigências do 

bem comum, especialmente quando se está em pauta algum de seus vícios. Deste modo, a 

imposição de normas proibitivas ou impositivas de ações que fossem de encontro a tais vícios 

poderia perturbar a ordem econômica e social, trazendo prejuízos até maiores que os vícios 

regulamentados. Assim, uma prévia neutralização da opinião pública poderia ser bem mais 

viável, finalidade que a função extrafiscal pode desempenhar com muita eficiência, por 

exemplo, promovendo o desestímulo de certas condutas.  

Ou seja, o Estado pode desestimular certos fatos sociais declarando-os 

ilícitos ou apenas lançando sobre eles um tributo extrafiscal, de natureza proibitiva. Vê-se, 

portanto, que o objetivo do tributo extrafiscal é o reflexo econômico-social que resulta da 

abstenção das pessoas de realizarem a sua hipótese de incidência; apenas secundariamente ele 

em si interessa ao Estado. 

Outros exemplos do emprego da extrafiscalidade podem ser citados. No 

aspecto social, o imposto de renda pode ser largamente utilizado como instrumento de 

distribuição de renda; no setor econômico, as isenções podem ser hábeis a estimular ou 

desestimular o desenvolvimento de determinadas atividades e, no plano sociológico, uma 

tributação leve sobre atividades, bens ou serviços agrários pode diminuir o êxodo rural, um 

dos graves problemas sociais da contemporaneidade.  

Ressalte-se que as contribuições extrafiscais não são uma espécie de tributo 

autônomo, mas um fenômeno que os acompanha, dando a eles uma finalidade determinada 

além da obtenção de receitas, que pode ser regular ou modificar a distribuição da riqueza 

nacional, ou outras finalidades econômico-sociais. Tal função pode está inserida nas taxas, no 

entanto, via de regra, está presente nos impostos, que são espécie de tributo sem destinação 

certa, que não vinculam o poder público à realização de atividades ou serviços em benefício 

do sujeito passivo. Já as taxas, são tributos vinculados, ou seja, sua hipótese de incidência está 

atrelada à prestação do poder de polícia ou de um outro serviço público, nascendo a obrigação 



para o contribuinte apenas no momento em que, efetivamente, existir a prestação 

correspondente. 

Utilizando-se da função extrafiscal dos tributos, o Estado pode, ao realizar 

atividade financeira, resolver muitos problemas surgidos no corpo social, vez que, ao passo 

que obtém recursos para custear as despesas públicas, interfere na sociedade, alterando a 

realidade existente mediante a variação fiscal controlada.  

A extrafiscalidade pode ser utilizada, ainda, no campo político, para 

fortalecer determinado ente público em detrimento dos demais, através do grau de 

concentração de tributos em cada um deles, fortalecendo, conseqüentemente, o ente que 

detiver maior competência para instituição e cobrança das contribuições. No Brasil, o 

constituinte utilizou este recurso ao dispor que “compete exclusivamente à União instituir 

contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas” (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigo 149), 

enaltecendo a União relativamente aos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Conforme demonstrado, embora há muito os tributos produzam efeitos 

sobre a formação e enriquecimento das classes sociais, através, por exemplo, de isenções 

concedidas a certos grupos, a idéia de alteração do modelo social pela tributação começou a 

se definir a partir do século XX, quando se desenvolveu a teoria da extrafiscalidade. É 

importante destacar, contudo, que tal teoria pode ser utilizada tanto como instrumento de 

reforma social, como para manter o regime neoliberal capitalista e que, uma vez escolhido o 

caminho da reforma social, o Direito Tributário pode ser utilizado na construção de um novo 

modelo de sociedade. 

 

 

3.3 A PARAFISCALIDADE 

 

 

A expressão “parafiscal” foi empregada pela primeira vez na linguagem 

financeira da França em 1946, para designar a atribuição de parcela do poder fiscal a 

entidades de caráter autônomo investidas de competência para o desempenho de alguma 



finalidade pública específica, no exercício da qual são beneficiárias de um determinando 

tributo. 

A parafiscalidade é o fenômeno no qual um sujeito diverso daquele que 

instituiu um determinado tributo se beneficia dele, dispondo dos recursos auferidos para o 

implemento de seus objetivos peculiares. O ente beneficiário pode ser um organismo de 

economia dirigida, uma organização profissional ou a Seguridade Social e, por conta dele, 

serão arrecadadas compulsoriamente receitas a serem empregadas na consecução de seus 

desígnios, que podem ser a satisfação de interesses sociais ou econômicos, via de regra29, no 

interesse específico dos seus contribuintes.  

Logo, o objetivo da parafiscalidade é a arrecadação de recursos para o 

custeio de determinada atividade que, a princípio, não integra as funções próprias do Estado, 

mas que é por ele desenvolvida através de entidades específicas integrantes da Administração 

Indireta, entes que, embora criados pelo poder público, possuem autonomia administrativa e 

financeira. 

Uma das formas mais relevantes de contribuição parafiscal é a coleta de 

recursos para a seguridade, compreendida por um conjunto de ações de iniciativa do Poder 

Público e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativo à saúde, à Assistência 

Social e à Previdência. Podem ser enumerados como tributos embutidos de função parafiscal 

as contribuições do PIS-PASEP, do FGTS, o FUNRURAL, a COFINS e as contribuições para 

o SESC, SENAC, SENAI, SESI. 

A Previdência pode ser apontada como melhor exemplo de parafiscalidade 

porque nela uma pessoa jurídica diversa do instituidor é responsável pela arrecadação, gestão 

e pagamento de seguros sociais e outros benefícios30, assegurando aos seus beneficiários 

meios indispensáveis de manutenção em casos de incapacidade, desemprego involuntário, 

idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte.  

                                                 
29 A regra é que as contribuições parafiscais sejam suportadas por aqueles que dela se beneficiaram, entretanto 
existem exceções, como as contribuições previdenciárias, que são suportadas pelo empregado e pelo 
empregador. 

 
30 No Brasil, a Lei nº 8.213/91 indica, em seu artigo 18, as prestações gerais devidas aos beneficiários da 
previdência social, quais sejam: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo 
de serviço, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, pensão 
por morte, auxílio-reclusão, reabilitação profissional e serviço social.  



Além das contribuições sociais para a seguridade, os tributos com função 

parafiscal podem ser ainda classificados em contribuições de intervenção no domínio 

econômico ou contribuições corporativas. Estas últimas têm como destinação o custeio de 

sindicatos ou de entidades representativas de determinadas categorias profissionais, como a 

OAB, o CREA e o CRM. Podem, também, ser elencadas como contribuições de intervenção 

no domínio econômico na atualidade o adicional ao frete para renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM), e as contribuições pagas ao Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) e ao 

Instituto Benjamin Constant (IBC). 

O fato gerador das contribuições parafiscais é um serviço prestado por um 

ente que não seja o Estado, em favor de determinadas pessoas. Dessa forma, o titular da 

receita deve ser uma pessoa jurídica diferente das pessoas políticas detentoras da competência 

tributária. Enquanto na maioria dos tributos existe uma identidade entre o titular da 

competência e o titular do crédito, não há esta analogia nas contribuições parafiscais. Seu fato 

gerador pode, também, não abranger nenhuma prestação, mas se constituir apenas da situação 

relevante de uma determinada pessoa na relação dos serviços parafiscais. É importante 

ressaltar que a arrecadação por terceiro é o traço distintivo da parafiscalidade.  

Com a globalização, o uso das contribuições parafiscais foi largamente 

reduzido, em decorrência do progressivo afastamento do Estado do campo interventivo direto, 

mas sua relevância não pode ser anulada, mesmo porque a experiência liberal extremada 

(Estado-Mínimo) acarretou muitas injustiças sociais. 

 

 

3.4 A APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA EXTRAFISCALIDADE E DA 

PARAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

 

 

Conforme dito, o fator social que mais influenciou o nascimento da teoria 

liberal foi o enriquecimento da classe burguesa, no fim do século XVII. A partir deste 

momento, até a Primeira Guerra Mundial, esta doutrina permaneceu bastante em voga, 

orientando a política de muitos países. Reitere-se que um dos pilares do liberalismo é a 

abstenção do Estado da atividade interventiva, entretanto o caos instaurado na economia 



mundial após a Primeira Grande Guerra, forçou a renovação desses valores, em face da 

necessidade de atuação estatal no setor econômico, almejando alguma benesse social. No 

Brasil, as políticas intervencionistas se iniciaram com Getúlio Vargas, quando da inauguração 

do Estado Novo (1937-1945). 

O Estado Novo foi um projeto político resultante da união entre militares e 

Getúlio Vargas, que tinha como objetivos basilares criar estabilidade política necessária à 

modernização do país e acabar com a autonomia dos estados-membros e das oligarquias 

regionais. Foi inaugurado no Brasil em 1937. 

Nesse mesmo ano, foi outorgada uma Constituição Federal, escrita por 

Francisco Campos e fortemente inspirada nas constituições fascistas ou autoritárias da 

Alemanha, Itália e Portugal. Nesta Carta, o Poder Executivo nacional foi fortalecido, 

mediante o fim da autonomia dos estados, os poderes Judiciário e Legislativo sensivelmente 

enfraquecidos, as câmaras, o senado e os partidos políticos extintos, e os direitos individuais 

suspensos.  

A partir da implantação do Estado Novo, o governo se tornou mais 

intervencionista, passando a projetar efeitos no sistema econômico visando o interesse 

nacional e utilizando-se, para isso, da extrafiscalidade. O Conselho Federal do Comércio 

Exterior, órgão que tinha como objetivo incentivar as exportações, passou a ter grande 

importância no sistema de poder. Esse conselho atuava na elaboração da política do aço e do 

petróleo. 

Outros órgãos técnicos também contribuíam com o intervencionismo 

getuliano, entre eles o Conselho Técnico e Financeiro do Ministério da Fazenda, que atuou na 

elaboração da política econômico-financeira do país, o Conselho Federal do Café, que tinha 

como intuito defender a produção do café nacional e o Conselho Nacional do Petróleo, 

responsável por pesquisas nas jazidas de petróleo.  

O Estado, além de incentivar as atividades econômicas, também participava 

delas diretamente, como verdadeiro empresário. Nesse período foram construídas hidrelétricas 

e fundadas diversas empresas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, e a 

Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Outro exemplo de intervenção por meio da 



extrafiscalidade31 é a fixação de alíquotas diferenciadas no Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para a promoção do equilíbrio sócio-econômico entre as regiões. 

A atuação no campo econômico e social do Estado pode ser concretizada 

também mediante o uso da parafiscalidade. Por exemplo, a delegação do poder de exigir taxa 

de fiscalização à Comissão de Valores Mobiliários para custear suas despesas com a inspeção 

do mercado mobiliário, cobrada daqueles que são fiscalizados pela autarquia, é instrumento 

de atuação do Estado na economia, por meio da parafiscalidade32. 

Em 1943, período em que imperava a ditadura getuliana, as normas e leis 

existentes sobre as relações de trabalho urbano foram sistematizadas na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), onde foi instituída a contribuição sindical, uma das primeiras 

contribuições parafiscais criadas no país, constituída do desconto de um dia de trabalho de 

todo trabalhador, sindicalizado ou não, para repasse ao sindicato de sua categoria profissional. 

A criação dos institutos de Previdência Social, neste mesmo período, encarregados de prestar 

assistência médica e recolher e pagar as pensões e aposentadorias dos trabalhadores urbanos é 

outro exemplo de uso da teoria parafiscal no Brasil. 

Dessa forma, a parafiscalidade caracteriza-se por uma delegação da 

titularidade de um tributo a um ente diferente do Estado, com gestão própria, em benefício das 

suas finalidades. Ressalte-se que o poder de criar tributos é exclusivamente dos entes políticos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo vedado aos organismos beneficiários 

da parafiscalidade instituir obrigações tributárias, podendo instituir obrigações pecuniárias 

apenas no âmbito civil. Por exemplo, a Consolidação das Leis do Trabalho institui, em seu 

artigo 57933, a citada contribuição sindical, que é espécie de contribuição parafiscal. Se, 

                                                 
31 “[...] A isenção ou fixação de alíquotas diferenciadas para a promoção do equilíbrio sócio-econômico entre as 
regiões está prevista na própria Constituição Federal, a qual autoriza o tratamento desigual entre partes desiguais. 
Cabe ao Governo, de forma discricionária, escolher os rumos da política sucroalcooleira, utilizando-se, caso 
necessário, do IPI, tributo com função extrafiscal, não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara 
sem a demonstração cabal de vícios de legalidade” (RESP 704917/RS. DJ 27.06.2005 p 267). 

 
32 “[...] Asseverou-se que a Lei 6.835/76, instituidora da CVM. Confere-lhe o exercício do poder de polícia para 
o custeamento de suas despesas e para a fiscalização do mercado mobiliário e que existe previsão constitucional 
(art. 145, II) e legal (CTN, art. 78) a embasar o lançamento e a cobrança de taxas feitas por ela” (ADI 453/SP, 
rel. Min. Gilmar Mendes, 30.08.2006, Informativo nº 438, de 28 de agosto a 1º de setembro de 2006). 

 
33 CLT - Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada 
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da 
mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do artigo 591. 

 



porém, a entidade sindical desejar instituir novas contribuições confederativas, na forma da 

Constituição Federal, artigo 8º, inciso IV34, intencionado exigi-las dos seus filiados, elas não 

terão caráter tributário, podendo ser exigidas somente no campo das obrigações contratuais, 

de quem livremente as aceitou em assembléia geral. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a oposição liberal começou a se articular 

contra a ditadura do Estado Novo, pois se acreditava que era o momento do país sair do 

regime de exceção e garantir as liberdades individuais e democráticas. Vargas foi deposto em 

1945, após oito anos no poder, e José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal 

Federal, assumiu a presidência do país e garantiu a realização de eleições, na qual o candidato 

getuliano35, Dutra, foi eleito.  

Embora muitos institutos criados à época de Vargas tenham sido bastante 

efetivos às finalidades propostas, o movimento de globalização retomou as políticas de 

desestatização, de limitação da participação do Estado na vida econômica e, assim, as 

contribuições parafiscais passaram a ser menos utilizadas, à exceção das contribuições 

previdenciárias.  

O tema da parafiscalidade se inseriu na Lei Fundamental brasileira com a 

promulgação da Emenda nº 1/69, que alterou o capítulo referente ao sistema tributário 

nacional da Constituição Federal de 1967. 

Na Constituição Federal de 1988, quase todas as contribuições com função 

parafiscal são de competência da União36 e estão dispostas em seu artigo 149, que dispõe 

sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 

profissionais, utilizadas como instrumento de atuação estatal nessas áreas.  

O artigo 195 da Carta Magna brasileira dispõe sobre as contribuições 

parafiscais destinadas ao custeio da Seguridade Social, entre as quais a mais clássica é a 

                                                 
34 CF/88 - Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

................................................................................................................................................................................ 

IV – a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em 
folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei. 

 
35 Note-se como Getúlio, mesmo tendo instaurado uma ditadura no país, tinha grande influência das massas 
populares, tal controle era devido às reformas trabalhistas garantidoras de salário mínimo, férias e aposentadoria 
aos trabalhadores. 
 
36 Como dito, a distribuição da competência tributária desta maneira configura uma utilização da extrafiscalidade 
no campo político, pois é uma forma de fortalecer o Executivo Federal. 



contribuição previdenciária federal, tributo cuja competência é da União, mas o credor é o 

Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). É importante salientar que o termo 

contribuição é atécnico, vez elas encerram verdadeira hipótese de apropriação pelo Estado de 

valores dos particulares, na forma da lei, consistindo, portanto, espécie de tributo.  

Embora a competência para instituição de contribuições sociais de 

intervenção no domínio econômico ou de interesse das categorias profissionais ou econômicas 

seja exclusiva da União, resta ressalvada a competência estadual e municipal para criar e 

cobrar contribuições próprias de seus servidores, para custeio de sistemas de previdência e 

assistência social em benefício destes. Em todo caso, devem ser obedecidos os princípios da 

legalidade e da anterioridade, excetuando-se este último no caso das contribuições da 

seguridade social, às quais devem observar apenas a vacância de noventa dias para sua 

exigibilidade. 

Reitere-se que as contribuições parafiscais são tributos, mas não constituem 

uma modalidade específica deles, apenas relacionando-se tal classificação à finalidade da 

contribuição. Na maioria das vezes são tributos da espécie imposto, porquanto inexiste a 

vinculação do fato gerador a alguma ação ou serviço em benefício do sujeito passivo, embora 

a receita obtida com a sua arrecadação possa estar vinculada a algum serviço. Isso ocorre 

porque o atrelamento da aplicação dos recursos a um determinado serviço não se confunde 

com a vinculação da sua hipótese de incidência (taxas). 

 

 

3.5 O PÓS-GUERRA E O NEOLIBERALISMO 

 

 

Passada a Segunda Grande Guerra, os governos em geral adotam uma 

postura de intervenção social, mediante adoção de medidas provedoras do bem-estar dos 

cidadãos e de normas que tinham por finalidade conduzir, gerar e disciplinar o fenômeno 

econômico. A tendência a regimes totalitários, marcante em alguns Estados, vai 

desaparecendo progressivamente, à medida que o constitucionalismo democrático ganha 

força.  



O permanente estado de beligerância vivenciado pelo mundo desde a 

Primeira Grande Guerra resultou em grandes oscilações econômicas, ocasionando períodos de 

depressão, com desemprego em larga escala e considerável agravamento das condições 

materiais dos trabalhadores. Esses fatores, aliados ao Crack da Bolsa em 1929, à 

implementação da política do New Deal pelo presidente Roosevelt e às crises na Europa, 

concorreram para o agigantamento do Estado-Providência.  

O New Deal era um plano de restauração da economia americana, 

compreendido por um conjunto de práticas intervencionistas implantadas a partir de 1932, 

com o objetivo de diminuir os conflitos sociais. Entre as suas medidas podem ser destacadas o 

controle pelo governo da produção e dos preços de grande parte dos produtos industriais e 

agrícolas, a construção de grandes obras públicas (usinas, estradas e barragens), a fim de 

diminuir o desemprego e aumentar o consumo, a criação do salário-desemprego e da 

assistência aos idosos e aos inválidos. O New Deal pode ser apontado como um marco da 

ideologia do Estado Social, notadamente por ter sido introduzido em uma nação 

tradicionalmente liberal. 

Por volta de 1947, inaugura-se o denominado Welfare State (Estado cujo 

governo proporciona o bem-estar de seus cidadãos), uma proposta de intervenção estatal 

dentro dos moldes liberais. Dessa forma, o Estado do bem-estar social é um modelo de 

governo conservador que visava preservar as reservas econômicas do capitalismo, não tendo 

como objetivo transformar a sociedade nem o Direito. No entanto, pode ser chamado de 

interventor, porque propõe a revitalização do capitalismo e um forte investimento na 

economia e na infra-estrutura. Assim, da mesma maneira que o Estado Social, o Welfare State 

pode ser denominado de Estado-Providência, no sentido de que também desenvolve políticas 

públicas populares.  

Para consecução de suas finalidades intervencionistas, o Estado lança mão 

da estatização e, por conseguinte, do aumento da carga tributária, já que precisa cada vez mais 

das transferências dos recursos privados para financiar de maneira eficaz todas as funções 

absorvidas. Entretanto, as preocupações demasiadas com as questões sociais acabaram por 

implicar em medidas protecionistas exageradas que, muitas vezes, minguaram a livre atuação 

do homem.  

A experiência demonstrou que a melhor solução para as nações é a 

coexistência dos princípios de liberdade e igualdade, vez que um deles se fragiliza na ausência 

do outro. Ou seja, unidos, os dois valores podem garantir a todos uma liberdade real e uma 



igualdade fática. Assim, o agigantamento estatal se esgota na década de setenta do século 

passado, com a falência do governo empresário, que tudo fazia e em tudo intervinha. No 

início do século XXI, o conceito de Estado Total já não se encaixava na realidade econômica 

e social vigentes. Esses fatores, ao lado da globalização, conduzem o surgimento de outros 

arquétipos de Estado.  

A doutrina liberal se reinventa, sob a designação de neoliberalismo. Os 

movimentos de integração econômica global e a formação de blocos comerciais para o livre 

comércio geram profundas alterações nos modelos políticos, sociais e econômicos das nações. 

Se, antigamente, a doutrina liberal compôs a moldura do Estado de Direito, nesta nova fase, 

representa a fundação do império dos mercados e das finanças e a dominação universal pelo 

capital. 

No Estado Neoliberal, o indivíduo é sujeito de direitos e também 

responsável por participar social e politicamente na sociedade. Assim, possui matizes 

democráticas, notadamente representadas por um tripé sobre o qual esse modelo se estrutura, 

a saber: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da constitucionalização da 

política e princípio da positivação das normas programáticas do Estado.  

Por ocasião do Neoliberalismo, a tensão igualdade-liberdade novamente se 

renova e a tarefa de garantir os meios materiais aos cidadãos, mediante o aumento da 

produtividade, sem, contudo, desfavorecer a justiça social, volta a ser cominada ao Estado, 

que deve buscar o caminho do meio entre esses dois valores fundamentais. Isso porque, sem 

que se tenham ambos efetivados, não se pode falar em efetiva dignidade e motivação dos 

homens.  

 

 

3.6 A FORMAÇÃO DOS BLOCOS ECONÔMICOS E A HARMONIZAÇÃO DOS 

IMPOSTOS INDIRETOS 

 

 

No fim do século XX, constatou-se que  nem o socialismo nem o 

capitalismo ofereceram a solução para os desafios sociais, políticos e econômicos que se 

apresentaram. Enquanto o modelo socialista foi incapaz de acompanhar a dinâmica 



econômica e oferecer as liberdades democráticas exigidas pela população, o capitalismo não 

foi apto para diminuir as desigualdades de riqueza no mundo, salvo raras exceções. 

Dessa forma, o fim das estruturas de poder bipolarizadas (capitalismo x 

socialismo) originou uma ordem internacional diferente, sob a liderança de poderosos blocos 

econômicos, tornando o fator econômico como principal elemento definidor da ordem 

mundial que se estruturava. Isso porque, após a Segunda Guerra Mundial, a maior aspiração 

de todos os países foi o crescimento econômico. 

Três grandes blocos econômicos, distintos e independentes entre si, têm 

consolidado sua supremacia mundial, o bloco americano, o europeu e o oriental. Essas 

potências realizam mais da metade das trocas comerciais do planeta. Em contraprestação, os 

índices socioeconômicos se agravam em todo o mundo devido à concentração econômica e 

grande parte da população mundial passou a viver em alto grau de sofrimento humano. A 

distância entre os países ricos e pobres se tornou cada vez maior. Mais uma vez37, o fator 

econômico se evidencia como a chave de acesso ao poder e à qualidade de vida. 

Doze países38 da Europa criaram a Comunidade Econômica Européia 

(CEE), na década de cinqüenta, lançando com essa união um modelo teórico do ideal de 

integração no continente. Em 1992, os países integrantes da CEE assinaram o Tratado da 

União Européia, consolidando a idéia de colaboração econômica e social européia. 

O principal escopo dessa união era promover um progresso econômico e 

social equilibrado, mediante a criação de um espaço de livre circulação dos fatores de 

produção e a abolição das fronteiras comunitárias. Objetivava, também, estabelecer a União 

Econômica e Monetária (UEM) e a criação de uma moeda única, que afirmasse a identidade 

européia no âmbito internacional, sobretudo mediante a realização de uma política exterior e 

de segurança comum. 

Para implementar tais metas, precisava-se de um imposto que substituísse os 

modelos de tributação nos países membros da CEE. Surgiu, assim, o Imposto sobre o Valor 

                                                 
37 As teorias antiliberais que se formaram após as revoluções na França e na Inglaterra no século XVIII, já 
haviam apontado o fator econômico como principal causador das mazelas sociais experimentadas por grande 
parte da população, tendo apresentado propostas de contra-balanceamento das desigualdades econômicas, sendo 
a principal delas a intervenção do Estado para equilibrar as diferenças econômicas por meio da extrafiscalidade 
dos tributos. 

 
38 França, Itália, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grécia, 
Portugal e Espanha. 



Agregado (IVA), protótipo criado pelo francês Maurice Lauré em 1954 que, posteriormente, 

seria difundido em mais de uma centena de países. Outros importantes instrumentos 

tributários utilizados na tarefa de harmonização comunitária são os impostos especiais de 

consumo e o estabelecimento de uma legislação relativa às franquias fiscais. Portanto, a partir 

de uma necessidade econômica e política, o sistema tributário da União Européia foi 

modernizado, com a criação de novas espécies tributárias.  

É importante mencionar que essas inovações não visam uniformizar a 

legislação tributária dos países membros da União Européia, mas, somente, harmonizar 39os 

sistemas nacionais dos impostos indiretos, tornando-os compatíveis entre si e com os 

objetivos da Comunidade.  

O IVA é um imposto indireto, aplicável às operações de produção e de 

consumo, que repercute no preço final repassado ao consumidor. Enquanto imposto sobre o 

valor acrescentado é tributo geral de consumo diretamente proporcional ao preço dos bens, 

cobrado de forma fracionada em cada estágio do circuito econômico.  

O primeiro imposto a ser harmonizado, idealizado com o objetivo de 

substituir as diferentes formas de arrecadação sobre a produção e o consumo aplicadas nos 

países integrantes da União Européia, foi o IVA. A diversidade existente antes da instituição 

deste imposto obstacularizava a expansão do comércio continental. Assim, ele possibilitou a 

criação de um programa de supressão das fronteiras fiscais, referente aos bens e serviços 

comercializados entre os membros da União Européia.  

Já os impostos especiais de consumo, são destinados a determinados usos 

específicos e incidem sobre produtos de grande consumo. Foram regulamentados por meio de 

um regime geral definitivo aplicável à detenção, circulação e controle de produtos 

previamente determinados, cuja escolha obedece a considerações sobre saúde pública, 

proteção ambiental e poupança de energia.  

Preocupada com a proteção do meio ambiente e com o incentivo ao 

consumo de produtos energéticos provenientes de fontes de energia renováveis, a partir de 

                                                 
39

 Ressalte-se que a harmonização fiscal ainda não é satisfatória, apesar dos esforços, renovados a cada dia, 
especialmente diante do agravamento do desemprego na Europa. Informe jurídico da União Européia indica que 
a promoção do emprego é um dos pontos-chave da política fiscal a ser desenvolvida nos próximos anos 
(http://europa.eu/scadplus/printversion/pt/lvb/131001.htm). 

 



1992, a União Européia dá início ao debate sobre a redução das taxas incidentes sobre os 

combustíveis de origem agrícola (biocombustíveis). 

 

 

3.7 A GLOBALIZAÇÃO 

 

 

Os Estados Unidos, potência vencedora da Segunda Guerra Mundial, 

lançam, ao fim da guerra, um modelo de desenvolvimento global assentado em organismos 

internacionais, padrão que impulsionou o desenvolvimento de empresas transnacionais e o 

incremento do processo de globalização e de integração regional. Isto permitiu um notável 

desenvolvimento das principais economias mundiais, entre 1945-1975, período denominado 

“os trinta gloriosos”. 

O substantivo crescimento econômico desse período, a modernização das 

economias e a integração internacional, foram fatores responsáveis por importantes 

transformações dos sistemas tributários de países como Alemanha, Canadá, França, 

Inglaterra, Estados Unidos e Japão. As políticas fiscais, a partir desse momento, seriam 

orientadas, também, pelas necessidades impostas pelo sistema macro-econômico, e não 

determinadas apenas por fatores internos. Agravou-se com essa internacionalização a tensão 

entre a eqüidade e a eficiência dos sistemas tributários. 

Nos mencionados países, a multiplicidade de sistemas tributários dificultava 

expansão econômica internacional, fazendo-se necessária uma convergência desses sistemas, 

visando consolidar a interdependência das economias globalizadas em bases transparentes e 

com a indispensável segurança jurídica. Partindo de arquétipos como as convenções 

internacionais assinadas depois da Primeira Guerra Mundial, especialmente o Tratado de 

Roma, de 1957, que criou a Comunidade Econômica Européia (CEE) e a Associação 

Européia de Livre Câmbio (AFTA), um dos grandes desafios da globalização é a criação de 

normas de harmonização tributária internacional. Diante desse objetivo, as razões históricas 

protecionistas do imposto de importação vão sendo mitigadas. 

Ao inovar seu sistema tributário nacional, para atender as exigências da 

globalização, entretanto, os Estados não podem relegar a segundo plano necessidades internas 



como a garantia de justiça tributária, o desenvolvimento social e a adoção de políticas de 

crescimento, pleno emprego e controle dos preços. Como o fenômeno da tributação se 

constitui da transferência de recursos dos particulares para o Estado, uma das formas de 

garantir a justiça fiscal é visualizar a capacidade que cada um possui de contribuir com o 

patrimônio comum da sociedade, que pode ser identificada a partir de três situações 

desempenhadas pelo contribuinte no mercado econômico: adquirir, poupar ou consumir bens 

ou serviços tributáveis.  

A grande discussão é sobre qual modelo impositivo melhor reflete a 

capacidade econômica do contribuinte. Inicialmente, ainda na fase de construção do Estado 

Social, acreditou-se que a tributação sobre a renda adquirida seria a mais justa, pois permitia 

identificar pessoalmente o contribuinte e tributar mais os ricos e menos os pobres, 

progressivamente. Esperava-se que fosse a melhor forma de repartição da carga tributária, 

realizando a justiça fiscal.  

A experiência, contudo, desmentiu a teoria, uma vez que o modelo de 

identificação da capacidade contributiva pela renda adquirida afeta efetivamente o assalariado 

e, como a renda da população mais rica não deriva unicamente de salário, não era alcançada 

pelo imposto. Ademais, na década de setenta, o Neoliberalismo alterou a ótica dos princípios 

da solidariedade e da igualdade, colocando novamente em discussão a participação do Estado 

no financiamento dos gastos sociais. A principal crítica dos neoliberais era sobre a 

progressividade que, segundo eles, era uma forma injusta de apropriação da riqueza por 

grupos que não a mereceriam, já que não teriam contribuído de nenhuma forma para sua 

produção. 

Já a tributação sobre a riqueza poupada, segundo os financistas, não é 

segura para identificar a real capacidade contributiva dos cidadãos, pois não implica 

necessariamente em liquidez desse patrimônio. Não obstante, pode ser usada com finalidade 

social, através da tributação elevada sobre as grandes heranças, desestimulando a 

transferência patrimonial elevada entre gerações e obrigando os detentores de grandes 

fortunas e dar-lhes uma finalidade produtiva. 

Com isso, a tendência mundial se voltou para a tributação sobre o consumo, 

acreditando-se que, ao adquirir um bem ou serviço, o contribuinte manifestaria de forma mais 

real a sua capacidade contributiva. Nesse tipo de tributação, a capacidade contributiva pode 

ser perseguida pela seletividade, tributando menos os produtos de primeira necessidade e mais 

os que não são essenciais.  



Ressalte-se ainda que, apesar da globalização encerrar em si uma renovação 

da doutrina liberal e do Estado-Mínimo (teorias que prezam pelo afastamento do Estado do 

campo interventivo), a característica mais marcante da época contemporânea é o espírito 

intenso da revolução social, movimento no qual o Direito Tributário possui um papel 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A FUNÇÃO SOCIAL DOS TRIBUTOS - SUA UTILIZAÇÃO COMO MECANISMO 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

O crescimento econômico que se verificou a partir das revoluções do século 

XVIII está diretamente ligado ao surgimento e ao rápido desenvolvimento das ciências fiscais, 

sobretudo a partir da segunda metade do século XX, quando foi descartada a exclusividade da 

função fiscal dos tributos. Assim, o grau de desenvolvimento econômico dos países tem 

influenciado a estrutura dos sistemas tributários, uma vez que a análise desse setor e dos 

efeitos da livre concorrência no mercado é utilizada como subsídio para a determinação de 

como deve ser a atuação do Estado, através dos tributos, visando um maior desenvolvimento 

econômico e social. 

É importante não se perder de vista que cada um dos períodos aqui 

retratados, embora didaticamente divididos do ponto de vista político, social e jurídico, são 

resultado de incorporação e ponderação das fases antecedentes, tanto nos valores eliminados, 

como naqueles acumulados, de forma que, da mesma forma que a compreensão das 

experiências históricas é primordial para o entendimento do atual momento, também pode 

influenciar os passos seguintes.  

 

 

4.1 SOPESAMENTO PRINCIPIOLÓGICO ENTRE A LIBERDADE E A IGUALDADE 

 

 

É indubitável que o principal legado do constitucionalismo clássico foi 

cimentar o princípio da liberdade, tido à época como principal valor jurídico a ser tutelado. 

Embora a igualdade também fosse abordada, vislumbrava-se apenas o seu aspecto formal. 

Estes fatos acabaram por revelar quão inapto era o constitucionalismo do Estado Liberal para 

resolver os problemas sociais que surgiram após a sua instalação, conforme demonstrado nos 

capítulos antecedentes.  



Em face desta insuficiência, a igualdade foi ganhando cada vez mais atenção 

dos juristas e proteção do governo, inaugurando posteriormente um novo modelo estatal, 

denominado Estado Social, que elenca os direitos sociais e os apresenta como instrumento de 

efetivação do princípio da igualdade. Reitere-se que a teoria liberal já englobava este 

princípio, entretanto apenas formalmente e, não raro, faltava-lhe concretização. 

Com o passar do tempo, viu-se que apenas a igualdade formal era 

insuficiente para corrigir as injustiças sociais. O Estado devia garantir a efetivação dos 

direitos sociais e não apenas atribuí-los a todos, abstratamente. Assim, construiu-se na 

doutrina a idéia de igualdade material, consistente na isonomia concretizada, que pode ser 

apontada como o maior desígnio do Estado Social. 

Nos dias de hoje, porém, ainda não foi possível solucionar a crise da 

efetivação dos direitos sociais, também denominados direitos de segunda geração. Conforme 

destaca o professor Paulo Bonavides: “o verdadeiro problema do Direito Constitucional de 

nossa época está, ao nosso ver, em como juridicizar o Estado social, como estabelecer e 

inaugurar novas técnicas ou institutos processuais para garantir os direitos sociais básicos, a 

fim de fazê-los efetivos” (2000, p. 338).  

O principal óbice para tal juridicização talvez resida no fato de que a 

realização da igualdade demanda repartição de bens e patrimônios partilháveis da sociedade. 

Como se sabe, e conforme a História demonstrou em inúmeros momentos, as reformas 

econômicas têm a força de acarretar debates e conflitos e, assim, a prescindibilidade de 

redistribuição das posses particulares, por si só, já é um grande empecilho para a realização do 

princípio da igualdade. Isto porque, por mais que se teorize acerca do princípio da 

solidariedade atualmente, aplicá-lo ainda é meta ideal. Cite-se no Brasil a reforma agrária, 

medida cuja efetivação se delonga há vários governos. 

Embora o debate em torno dos princípios da igualdade e da liberdade não 

seja recente deve ser renovado. Os modelos outrora aplicados, onde havia prevalência de um 

destes princípios, em detrimento do outro, mostraram-se ineficientes e perigosos e não podem 

ser descartados como paradigmas para se determinar quais padrões devem ser aplicados e 

quais devem ser repelidos.  

Apesar de, em uma análise preliminar, parecer irrealizável pelo Estado 

garantir concretamente que todos sejam iguais e, ao mesmo tempo, livres, estes dois valores 

são plenamente conciliáveis. Como sintetizou de forma exemplar Bonavides, “a igualdade não 



revogou a liberdade, mas a liberdade, sem a igualdade é valor vulnerável” (2000, p. 343). 

Segue o eminente jurista afirmando: 

 

“O Estado social no Brasil aí está para produzir as condições e os pressupostos reais 
e fáticos indispensáveis ao exercício dos direitos fundamentais. Não há para tanto 
outro caminho senão reconhecer o estado atual de dependência do indivíduo em 
relação às prestações do Estado e fazer com que este último cumpra a tarefa 
igualitária e distributivista, sem a qual não haverá democracia nem liberdade” (2000, 
p. 343). 

 

O ideal para a combinação destes dois valores, especialmente falando-se em 

termos nacionais, é que o Estado garanta a livre iniciativa e intervenha realizando prestações 

positivas distributivistas, removendo as injustiças sociais e levando a igualdade para além do 

plano abstrato do Direito. Partido do pressuposto de que a igualdade encerra em si o 

fundamento da justiça social e de que os direitos sociais são meios de realização da igualdade, 

tais direitos devem ser tomados como valores diretivos da ação estatal. 

Atualmente, ressalvadas algumas exceções culturalmente peculiares, a idéia 

de um Estado onde a liberdade não seja garantida é considerada inconcebível. Por outro lado, 

a liberdade criada pelo Estado burguês, paradoxalmente, promoveu muitas desigualdades, 

anulando-se relativamente a uma larga camada da sociedade. Isso porque o capitalismo, teoria 

econômica intrinsecamente relacionada ao liberalismo burguês, apóia-se no grande mito de 

que qualquer ser humano que trabalhe e se esforce ascenderá socialmente e terá acesso aos 

bens e serviços em igualdade de condições. No entanto, essa teoria não leva em consideração 

os demais fatores determinantes desta equação, tais como preconceitos de cor e de condição 

social de classe, falta de educação de qualidade para todos, desemprego e carências materiais 

diversas. 

Assim, para promover mais justiça social, a igualdade deve ser utilizada 

como ferramenta para uma verdadeira revolução político-social, garantindo liberdade a todas 

as pessoas, para que possam fazer uso dela, de forma criteriosa. Destaque-se que, uma vez que 

a proposta é a composição dos dois valores multicitados, o Estado não se utilizaria do 

intervencionismo absoluto ao efetivar a igualdade; atuaria, apenas, realizando ações 

afirmativas redistributivas. 

 

 



4.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO VALOR JUSTIÇA  

 

 

Embora pareça elementar a idéia de necessidade do Estado estabelecer ações 

afirmativas redistributivas, partindo dos direitos sociais para realizar a igualdade na 

sociedade, a delimitação de uma política distributiva não é ponto pacífico entre os estudiosos. 

Ressalte-se, por oportuno, que não existe a pretensão de encerrar a questão com este estudo, 

mesmo porque o tema é deveras polêmico e, sobre ele, muitos debates ainda deverão se 

desenvolver.  

Para os neoliberais, defensores do livre-mercado, a sociedade deve regular a 

si própria, não competindo ao Estado qualquer ingerência na determinação dos mecanismos a 

ser utilizados. Para esta corrente, as políticas afirmativas representariam uma indevida 

interferência estatal no corpo social. Já outros, poderiam rebatê-las afirmando que tais 

políticas desconsiderariam a história e a identidade dos povos locais ao impor uma visão 

universalizada de igualdade, que não deixaria de ser ilegítima, na medida em que contrária ao 

costume local, e injusta, em última instância.  

As ações afirmativas propostas podem ser obstacularizadas, ainda, pelos 

preconceitos arraigados na sociedade. Destaque-se, neste particular, a política de cotas, à qual 

muitas pessoas se opõem mediante o argumento de que destinar cotas para afro-descendentes 

significaria discriminar positivamente estas pessoas em detrimentos dos demais grupos, e que 

tal prática surtiria efeitos nefastos na luta pela igualdade racial.  

Como se vê, embora a redistribuição seja mecanismo compensatório 

necessário para reverter ou diminuir as desigualdades a ponto de torná-las aceitáveis às 

pessoas que se encontram nas posições menos privilegiadas de uma dada sociedade, seus 

limites, direções e alcance devem ser debatidos, para que os impedimentos teóricos possam 

ser superados e as transformações propostas sejam concretizadas. 

É preciso cautela na determinação dos mecanismos aplicáveis, vez que, 

apesar de voltados à correção de uma injustiça original, se mal especificados, podem gerar 

novas distorções e injustiças. É importante, também, destacar que nenhum caminho será 

essencialmente positivo, mas ambivalente, portando devem ser priorizados aqueles cujos 

benefícios potenciais superem os prováveis efeitos negativos na construção de uma sociedade 

mais justa. 



Destaque-se que a discussão acerca das ações redistributivas prescinde de 

um debate prévio sobre o que consiste o justo. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a 

justiça é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil e, também, é valor social 

supremo fundador da ordem econômica (Art. 170). Dessa forma, já que é princípio positivado, 

deve orientar o aplicador sobre a regra a ser utilizada na solução de um problema concreto.  

Antes de ser princípio constitucional, entretanto, a justiça é, ao lado da 

legitimidade, instância de valor do ordenamento jurídico. Assim, mesmo que não estivesse 

disposta de forma explícita, manifestar-se-ia como decorrência de outros princípios, tais como 

dignidade da pessoa humana, isonomia, capacidade contributiva e soberania. 

Apesar da sua relevância, conceituar o justo sempre foi tarefa polêmica 

entre os estudiosos, desde os primórdios da filosofia. Para os sofistas, a Justiça é um princípio 

divino comunicado aos homens através de Júpiter para fundamentar a moral. Como para eles 

não há verdade absoluta, defendem que a função dos princípios divinos é ser limite para a 

interpretação do homem sobre a realidade e a moral, dês que tal atividade é orientada pelos 

interesses particulares de cada um, cuja única fronteira são essas regras metafísicas. 

Em “A República”, Platão reproduz um diálogo travado em torno da 

definição do justo e da justiça, no qual Trasímaco afirma que justiça é a vantagem do mais 

forte: 

 

“Cada governo legifera em favor da própria vantagem, a democracia com leis 
democráticas, a tirania com leis tirânicas e ou outros governos do mesmo modo. E, 
depois de elaborar as leis, proclamam que o justo para os súditos identifica-se com o 
que, ao contrário, é útil para os próprios governos; e quem se afastar de tal regra é 
punido como transgressor tanto da lei quanto da justiça. Portanto, nisto consiste, 
meu amigo, aquilo que, igualmente em todos os Estados, defino como justo: a 
vantagem do poder constituído. Mas, se não me engano, esse poder detém a força: 
assim, para quem sabe raciocinar, tem-se como resultado que, em todos os casos, o 
justo é sempre a mesma coisa, a vantagem do mais forte” (MAFFETTONE, aput 

Platão, p. 11). 

 

Nessa obra, o debate sobre a natureza da justiça desenrola-se, culminando 

com a conclusão de ser ela um bem supremo, a exemplo da inteligência e da saúde, que detém 

valor graças à sua própria natureza e que, como virtude subjetiva, manifesta-se em graus 

distintos nas pessoas. Por fim, conclui que a justiça é o caminho para o reto viver e para a 

felicidade das pessoas e do Estado. Por isso, segue o filósofo afirmando, “deves louvar a 



justiça pelas vantagens que oferece por si mesma a quem a detém e criticar a injustiça pelos 

danos que acarreta” (MAFFETTONE, aput Platão, p. 45). 

Já segundo Aristóteles, a justiça consiste no termo médio. Afirma que a 

pesquisa sobre este valor deve identificar com quais ações ele se encontra relacionado, qual 

justo meio constitui a justiça e de que extremos o justo é meio. Ressalta, entretanto, que tal 

análise deve ocorrer diante do caso concreto, dada a subjetividade do valor. Assim, para ele, a 

eqüidade é uma forma de justiça, uma vez que o eqüitativo é a posição do meio, da mesma 

forma que o justo. 

Na obra “A idéia de justiça de Platão a Rawls”, os organizadores fizeram 

uma seleção de textos clássicos sobre a justiça, entre os quais se encontra a “Ética a 

Nicômaco”, de Aristóteles, onde o filósofo afirma, ressaltando a relatividade da idéia de 

justiça, que, “com efeito, todos concordam que nas divisões deve haver o justo segundo o 

mérito, mas nem todos reconhecem o mesmo mérito. Os democráticos o vêem na liberdade, 

os oligárquicos, na riqueza ou na nobreza do nascimento, os aristocráticos, na virtude” (2005, 

p. 57). Assevera ainda: 

 

“A justiça é aquilo pela qual se diz que o justo realiza coisas justas com propósito e 
reparte com justiça, seja em suas relações com os outros, seja nas relações entre 
pessoas diferentes, não de modo a atribuir para mais a si mesmo e menos aos outros 
aquilo que é vantajoso a fazer, mas sim de modo a atribuir segundo a eqüidade 
proporcional e igualmente nas relações entre os outros. A injustiça, ao contrário, é 
própria do injusto. E isso é um excesso e uma falta, contrários à proporção daquilo 
que é útil e daquilo que é danoso. Por isso, a injustiça é excesso e falta, uma vez que 
é própria do excesso e da falta: em relação a si mesma, a injustiça é própria do 
excesso daquilo que é útil em geral, e da falta daquilo que é danoso. Quanto à 
relações entre terceiras pessoas, todo o restante é igual, só que depende das 
circunstâncias qual parte não respeita a proporção. Na injustiça, portanto, a parte que 
recebe menos é aquela que sofre a injustiça, e aquela que recebe mais, a que 
comete”. (2005, p. 67). 

  

Apesar do inegável desenvolvimento jurídico da Roma Antiga, esta 

sociedade não discorreu muito acerca do conceito de justiça. Sua principal contribuição neste 

sentido é dada por Cícero, considerado o pai do Direito Natural, reproduzido pelo jurista 

Ulpiano, ao afirmar que a “justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é 

seu”. 



Inaugurada a era da razão, os teóricos políticos modernos se dirigem à 

justificação da obrigação política e percebem a justiça como decorre da natureza racional do 

homem. 

Para Hobbes, a idéia de justiça prescinde de um acordo prioritário onde se 

defina e vincule as ações de indivíduos racionais e auto-interessados, observando-se a 

ambição individual. Diz-se prioritário o acordo porque, segundo o filósofo, a noção de justiça 

é desprovida de sentido, se não considerada à luz da soberania. Sintetizando sua lógica, a 

justiça é querer dar a cada um o que é seu, mas só há coisa própria de cada um (propriedade) 

onde existe poder coercitivo (Estado), pois no estado natural todos os homens são donos de 

todas as coisas. Dessa forma, a organização da sociedade civil é benéfica, na medida em que 

uniu os ideais de justiça e de estabilidade. 

Já segundo Rousseau, a passagem do estado natural para a sociedade 

política trouxe em si o germe da decadência, pois, ao abdicar da liberdade originária, os 

homens passaram a se sujeitar a maiores desigualdades dos bens primários, identificados 

como a riqueza, o poder e o reconhecimento. Assim, para ele, a idéia de justiça não pode se 

apoiar na necessidade de um acordo social, já que, ao aceitá-lo, todos se prenderam a seus 

grilhões.  

Kant apresenta uma visão mais individualista de justiça, ou seja, para ele, a 

vontade de cada um, impulsionada pela sua razão, é que vai determinar o justo. Em 

“Fundamentação da metafísica dos costumes” essa idéia é evidenciada, ao afirmar que é 

notável que o “homem é vinculado a leis pelo seu dever, mas não se percebia que ele está 

sujeito apenas à própria legislação universal e que é obrigado a agir somente em 

conformidade com a própria vontade, que é legisladora universal segundo o fim da natureza” 

(2005, p. 219).  

O filósofo denominou tal regra de princípio da autonomia da vontade, 

segundo o qual todo ser racional deve considerar-se autor da lei universal, mediante a 

liberdade do querer, pois apenas a partir deste ponto de vista poderá julgar a si mesmo e às 

suas ações. Do contrário, não haveria dever de seguir determinada conduta, mas apenas uma 

necessidade de agir segundo um interesse alheio.  

Destaque-se que o sujeito racional, para Kant, é legislador universal e, ao 

mesmo tempo, está submetido às suas leis; do contrário, tratar-se-ia de um líder, condição que 

não pode ostentar em conseqüência apenas da máxima de sua vontade. Dessa forma, conclui-



se que os membros da sociedade têm, na mesma medida, o dever de agir com base na 

legislação universal, da qual participou em sua formulação. 

Na obra “A metafísica dos costumes”, Kant ressalta o racionalismo 

afirmando que somente a razão pura pode fornecer subsídios para determinação e julgamento 

do justo. Liberalista, apresenta o direito como um conjunto de condições por meio do qual o 

arbítrio de um possa conviver com o arbítrio alheio, segundo uma lei universal de liberdade, 

partindo deste princípio para delimitar um ato justo.  

Para ele, se a ação de um indivíduo pode coexistir com a liberdade dos 

demais, segundo uma lei universal, qualquer ação externa de resistência ao seu exercício 

representaria injustiça, pois estaria de encontro com as leis universais.  

Os debates em torno da questão social a partir do fim do século XVIII 

reformularam a noção de justiça. As atenções outrora concentradas na ordem política 

deslocam-se para o problema da cooperação social e das relações de conflito. Abrolha a tese 

da justiça distributiva e da correlação do justo com a satisfação dos fins e expectativas sociais. 

Podem ser citados como teóricos desta fase Jeremy Bentham, John Stuart Mill e Karl Marx. 

Nas teorias contemporâneas sobre a justiça a questão distributiva permanece 

como foco central, e a preocupação com o bem estar coletivo e com a maximização da 

utilidade coletiva é uma constante. 

Sidgwick chama atenção para o fato de que, mesmo apenas intuitivamente e 

independente de definição, o justo é uma qualidade desejável em si, que deve ser realizada nas 

relações sociais. Ressalta haver uma grande correspondência entre justiça e direito, muito 

embora nem sempre se impliquem um ao outro: há situações em que os violadores do direito 

não são considerados injustos, outras em que o direito não realiza completamente a justiça e, 

ainda, aquelas em que a justiça ultrapassa o âmbito do direito (situações cotidianas não 

regulamentadas por lei). 

O filósofo destaca, também, haver certa correlação entre justiça e igualdade, 

exemplificado: via de regra, considera-se justo um sistema de taxação que imponha ônus 

iguais a todas as pessoas. Dessa regra geral, devem ser excluídas, entretanto, aquelas situações 

em que a lei deve atribuir privilégios e obrigações particulares a classes especiais da 

sociedade. A definição dessas desigualdades deve ser elaborada de forma a não proporcionar 

injustiças, ou seja, não deve influenciar preferências pessoais de alguns indivíduos, tampouco 

ser arbitrárias. 



Na obra ”Os métodos da ética”, Sidgwick sintetiza sua análise sobre a 

justiça afirmando: 

 

“O elemento principal da justiça, como geralmente é concebida, é um tipo de 
igualdade: a imparcialidade na observância ou na imposição de certas normas 
gerais, que atribuem o bem ou o mal aos indivíduos. Mas, depois de 
individualizarmos claramente esse elemento, vemos que a definição daquela virtude 
que é exigida para a orientação prática obviamente se mostra incompleta. Indagando 
ulteriormente à pesquisa dos justos princípios gerais da distribuição, observamos 
que nossa noção comum de justiça inclui – além do princípio da reparação dos danos 
causados – dois elementos totalmente diferentes e divergentes. O primeiro, que 
podemos chamar de justiça conservadora, realiza-se 1) na observância da lei, dos 
contratos e dos pactos avençados, bem como na imposição das sanções pela violação 
dessas leis e desses pactos, do modo como se estabeleceu e se previu juridicamente; 
e 2) na satisfação das expectativas naturais e normais. Seja como for, esta última 
obrigação é de natureza um tanto indefinida e pouco precisa. Mas o outro elemento 
da justiça, que chamamos de justiça ideal, é ainda mais difícil de definir, pois parece 
que nela estão presentes duas concepções totalmente diferentes, que são 
incorporadas respectivamente naquilo que chamamos de ‘ideal individualista’ e 
‘ideal socialista” de uma comunidade política. O primeiros desses ideais considera 
como fim e critério últimos das relações sociais justas a realização da liberdade: 
mas, observando-o mais de perto, vemos que a noção de liberdade não fornece uma 
base sólida para uma vida social que não tenha certas definições e limitações 
arbitrárias, e ainda que aceitemos essas limitações e definições veremos que uma 
sociedade em que se realiza o máximo possível, a liberdade não se adapta 
completamente a nossa noção de justiça. Prima facie, essa noção de justiça é mais 
satisfeita elo ideal socialista de distribuição, fundado no princípio da recompensa do 
mérito.” (2005, p. 335). 

 

Erminio Juvalta discorre, em “Os limites do racionalismo ético”, que justiça, 

é a conciliação das condições da existência social (aquelas por meio das quais é possível a 

obtenção do bem máximo e que, se mudadas, diminuiriam para cada um o bem ou aumentaria 

a pena) com as condições de uma vida desejável para todos. Para o autor, o segundo grupo de 

condições é formado por normas que tenham como finalidade a felicidade de todos ou as 

condições necessárias para essa felicidade, no entanto, como as hipóteses de desejo são 

subjetivas, é impossível realizá-las, senão no plano das idéias.  

Dessa forma, para ele, justiça é a identificação, na mesma conduta, da 

prática da virtude e da busca da felicidade. Aplicando o método da economia pura à ética, 

indica como sociedade justa aquela em que todos os integrantes encontrem a mesma 

possibilidade, ou possibilidades equivalentes, de realizar quaisquer dos fins do Estado, 

organismo cujas condições de existência são a convivência e a cooperação social. 

Herbert Hart apresenta uma noção de Direito como controle social. Para ele, 

o Direito não pode ser construído com base em conceitos de ordem, ameaça, obediência, 



costumes e generalidades. Afirma que justiça e moral são setores separados e, ressaltando a 

subjetividades destes valores, que as normas jurídicas (e sua administração) podem ser 

aprovadas ou desaprovadas de diferentes maneiras.  

Enfatiza que a maior parte das críticas desenvolvidas em termos de justiça 

poderia ter sido feita quase igualmente bem sobre os termos “equitativo” e “não-equitativo”, 

mas que, no entanto, tais expressões não são equivalentes. Apresenta como princípio geral de 

justiça o direito de cada indivíduo a uma posição relativa de igualdade e desigualdade, fato 

que deve ser respeitado na divisão de ônus e benefícios na vida social e que deve ser 

restabelecido quando perturbado, mas ratifica que embora a expressão “Trata os casos iguais 

de modo igual e os casos diferentes de modo diferente” seja um elemento central no conceito 

de justiça, ela é, por si só, incompleta e, enquanto não for integrada, não poderá permitir 

nenhuma orientação determinada da condita” (2005, p. 355). 

A integração referida pelo autor consiste em determinar quais os casos que 

devem ser considerados como iguais e quais as diferenças relevantes, critérios instáveis que 

dificultam a construção da idéia de justiça. Segue afirmando que, como muitas vezes a própria 

norma indica quais são as diferenças e semelhanças relevantes, alguns teóricos chegaram a 

identificar a justiça com a conformidade à lei. Ressalta que tal fato é um erro, já que não 

apenas a aplicação das normas pode ser considerada injusta, mas a norma em si, embora 

corretamente aplicada.   

Dessa forma, embora sejam critérios subjetivos, o exame da finalidade da lei 

pode ser apto para definir quais semelhanças e diferenças devem ser respeitadas. Uma norma 

que tem como objetivo a assistência aos pobres, justifica critérios de diferenciação com base 

na necessidade e, via de conseqüência, admitiria como justa a aplicação de um imposto 

progressivo sobre a renda. As discriminações podem ter por base outros motivos, como a 

capacidade das pessoas em relação a uma questão específica, por exemplo, desde que 

relevantes. Tal estrutura deve criar uma igualdade moral que, embora artificial, possa 

compensar as desigualdades naturais. 

Discorre, ainda, que a justiça é de um valor que pode entrar em conflito com 

outros valores, no caso concreto, ou do qual as normas podem, eventualmente, ser 

desprovidas. Conclui afirmando: 

 



“Pouquíssimas mudanças sociais ou normas jurídicas levam vantagem ou aumentam 
o bem-estar de todos os indivíduos de modo igualitário. Apenas as leis que 
satisfazem as necessidades mais elementares (...) aproximam-se desse tipo. Na maior 
parte dos casos, o direito estabelece benefícios para uma classe da população 
somente ao preço de privar os outros daquilo que preferem. (...) Quando se faz uma 
escolha entre essas duas alternativas em conflito, ela pode ser defendida como 
oportuna porque se destina ao ‘bem público’ ou ao ‘bem comum. Não está claro o 
que significam essas frases, uma vez que não parece existir uma balança com a qual 
se podem medir as várias alternativas em relação como bem comum e reconhecer as 
mais importantes. Todavia, está claro que uma escolha feita sem um exame prévio 
dos interesses de todos os grupos da comunidade estaria exposta a críticas, por ser 
meramente parcial e injusta. No entanto, ela poderia ser salva dessa imputação se 
fossem imparcialmente examinadas as exigências de todos antes do ato legislativo, 
ainda que no resultado as exigências  de um grupos fossem subordinadas àquelas de 
outros”. (2005, p.. 363). 

 

Outra doutrina em torno do justo é a veiculada por Jonh Rawls que, 

reinventado a tradicional concepção do contrato social, expõe a idéia de justiça como 

eqüidade. Partindo do princípio de que todos os homens são livres e iguais entre si, e supondo 

uma posição original hipotética, conclui quais os princípios da justiça aplicáveis na solução 

dos problemas subseqüentes e os apresenta como objeto de um acordo original no qual teria se 

fundado a sociedade.  

O ponto de partida da Teoria da Justiça é negar o caráter naturalmente 

altruísta do homem e encará-lo como um ser motivado pela defesa de seus próprios interesses. 

Não se trata de classificar o homem como mau, mas apenas de reconhecer a sociedade como 

um organismo de cooperação marcado por identidade e conflitos de interesses.  

A identidade pode ser constatada na cooperação, que possibilita a todos os 

seres uma vida melhor que a que teria se vivessem isolados. Uma vez acrescidos os benefícios 

na sociedade, advindos da cooperação, as pessoas não são neutras quanto à sua distribuição; 

do contrário, cada um almeja uma parcela maior do excedente, surgindo, assim os conflitos de 

interesses.  

Para melhor gerenciar a divisão dos encargos e benefícios da cooperação, 

faz-se necessário embasá-la em princípios pré-definidos. A questão que surge neste momento 

é: quais princípios devem nortear a distribuição, pondo fim ou minimizando os conflitos de 

interesses de uma dada sociedade, para realizar justiça social? 

Na obra “Uma teoria da justiça” Rawls apresenta sua concepção de justiça, 

aplicável em uma sociedade fechada e considerada individualmente, destacando sua primazia 

como valor ao afirmar que “uma teoria deve ser rejeitada ou revisada se não é verdadeira; da 



mesma forma leis e instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser 

reformuladas ou abolidas se são injustas” (2002, p. 03). 

No contratualismo rawlsiano, a idéia do estado de natureza é substituída 

pela da posição original de igualdade. Nesta situação hipotética, os homens estariam 

protegidos pelo que chamou de véu da ignorância, a saber: desconheceriam sua situação de 

classe social, poder econômico, a parte que lhes cabe na distribuição dos atributos e talentos 

naturais (como inteligência, força e chances futuras na sociedade) bem como os dos demais 

membros e, nesta situação, escolheriam os princípios da justiça que devem regular uma 

sociedade bem organizada.  

A definição dos princípios de justiça, dessa forma, é o objeto do 

contratualismo de Rawls e fornece um modo de atribuição de direitos e deveres nas 

instituições básicas da sociedade, organizando a distribuição dos benefícios e dos encargos 

advindo da cooperação social. Usando suas palavras, depois de limitados, tais princípios 

regularão “a escolha de uma constituição política e os elementos principais do sistema 

econômico e social. Segue ressaltando que uma concepção da justiça social fornece 

primeiramente um padrão pela qual se devem avaliar aspectos distributivos da estrutura básica 

da sociedade” (2002, p. 08-10). 

Ressalte-se que, uma vez limitadas pelo véu da ignorância e, portanto, 

impedidas de designar quaisquer normas que beneficiem sua situação particular, as pessoas 

não escolherão os princípios norteadores de sua vida comunitária influenciadas por acasos 

naturais ou circunstâncias sociais e, deste modo, o valor “bem” (interesse particular) estará 

subordinado ao justo. Assim, por esta via é possível se definir um conceito de justiça 

imparcial e razoável. 

Prossegue Rawls sustentando que, nesta situação inicial, as pessoas farão 

escolhas tomando como referência o interesse dos menos favorecidos. Ou seja, optarão pela 

igualdade na atribuição dos direitos e deveres básicos, aceitando como justas apenas as 

desigualdades sócio-econômicas que resultassem em vantagens compensadoras para todos, 

especialmente para os menos afortunados. Definindo os princípios de justiças alcançados pelo 

seu método, afirma: 

 

A primeira afirmação dos dois princípios é a seguinte:  



Primeiro: cada pessoa deve ter um direito natural igual ao mais abrangente sistema 
de liberdades básicas iguais que seja que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdades para as outras. 

Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo 
que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos 
limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.  

................................................................................................................................... 

Devemos observar que esses princípios são um caso especial de uma concepção 
mais geral de justiça, que pode ser expressa somo segue: 

Todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as bases 
sociais da auto-estima – devem ser distribuídos igualitariamente a não ser que uma 
distribuição desigual de um ou de todos esses valores traga vantagens para todos. 
(2002, p. 64-66). 

 

Reitere-se que a determinação dos princípios de justiça caracteriza, para o 

autor, uma sociedade bem organizada. Dessa forma, para ele que não existe nenhum modelo 

concreto de sociedade bem organizada, não porque as pessoas em geral sejam injustas, mas 

porque o conceito de justiça não foi previamente delimitado e, dessa forma, cada um se 

orienta individualmente do modo que entende justo, segundo suas próprias inclinações. 

Rawls ressalta que os princípios de justiça por ele apontados podem servir 

como base para uma doutrina de economia política, dentro do contexto de um Estado 

moderno, analisando a questão da justiça distributiva independente das ideologias capitalistas 

ou socialistas. Analisa o bem público e as questões de política econômica e social segundo 

uma concepção de justiça, observando que “um sistema econômico não é apenas um 

dispositivo institucional para satisfazer desejos e necessidades existentes, mas também um 

modo de criar e modelar as necessidades futuras” (2002, p. 286). 

Uma vez definidos os princípios de justiça, os desejos de coisas 

inerentemente injustas ou que não podem ser satisfeitas senão pela violação de acordos justos, 

não teriam valor, devendo, portanto, ser desencorajados. Ou seja, os princípios de justiça 

definem um padrão de necessidades a ser encorajado e fixam para os membros da sociedade 

um ideal de conduta que restringe sua busca por desejos concretos. Tais demarcações formam, 

assim, uma base para avaliação das instituições existentes e para orientação das mudanças 

sociais necessárias. Sobre a utilização dos princípios de justiça no sistema econômico, afirma: 

 

Um sistema econômico regula os bens que são produzidos e por quais meios, quem 
os recebe e em toca de quais contribuições. E o tamanho da fração de recursos 
sociais que é destinada à poupança e ao provimento de bens públicos. Idealmente, 



todos esses problemas deveriam ser ordenados de formas que satisfizessem os dois 
princípios da justiça (2002, p. 294). 

 

Analisa que os bens públicos40 devem ser fornecidos pelo Estado, mediante 

a exigência de pagamento previamente determinado por regras tributárias coercitivamente 

exigíveis de cada indivíduo. A coerção se justifica porque, segundo afirma, em uma grande 

sociedade, não se pode garantir o grau de confiança mútua na integridade alheia, de modo que 

as sanções funcionam como uma fiança de que o acordo social está sendo mantido, para que 

cada um se disponha a fazer a sua parte.  

Chama atenção para a necessidade de se considerar os benefícios e perdas 

sociais de uma determinada atividade no cálculo do montante da arrecadação. Ou seja, o 

Estado deve instituir correções quando, eventualmente, ocorrerem divergência entre a 

contabilidade privada e a social. Exemplifica: os danos sociais causados por uma indústria 

que provoca poluição, em geral, não são considerados pelo mercado, mas efetivamente 

causam custos que devem ser compensados pela ação estatal.  

Assevera que, no estabelecimento das instituições básicas, o governo deve 

dividir-se em quatro setores, cada um deles encarregado pela preservação de certas condições 

econômicas e sociais. Elenca primeiramente, o setor de alocação, responsável por manter os 

preços dentro de limites factíveis, impedir a formação de monopólios e identificar e corrigir 

os desvios referentes à eficiência (medição de custos e benefícios sociais). Para tanto, pode-se 

recorrer à utilização de impostos ou à revisão de alcance e definição do direito de 

propriedade. 

O setor de estabilização responsabilizar-se-ia pela criação de pleno emprego 

razoável. O terceiro setor, denominado setor de transferência seria encarregado de assegurar o 

mínimo social a cada cidadão, garantindo certo nível de bem-estar e atendendo às exigências 

dos mais necessitados. Tal setor superaria o critério de determinação da renda total pela 

competição, modelo que ignora as exigências da pobreza e de um padrão de vida adequado. 

Dessa forma, a renda total dos menos favorecidos seria formada por salários mais 

transferências. 

                                                 
40 Rawls define como bem público aquele absolutamente indivisível e que deve ser usufruído por todos, na 
mesma quantidade. Esses bens integram a um grupo amplo de espécies, variando desde equipamentos militares a 
serviços de saúde, educação e cultura. 



Por último, viria o setor de distribuição, cuja tarefa seria aproximar as 

diversas camadas sociais por meio da taxação e dos ajustes necessários no direito de 

propriedade, diminuindo a concentração de renda. O objetivo tributário das regras aplicadas 

por este setor não seria o de aumentar a receita pública, mas, nas palavras do autor, “corrigir, 

gradual e continuamente, a distribuição da riqueza e impedir concentrações de poder que 

prejudiquem o valor eqüitativo da liberdade política e da igualdade eqüitativa de 

oportunidades” (2002, p. 306).  

Para tanto, faz-se necessário o uso de impostos sobre heranças e doações e a 

fixação de limites ao poder de legar. A arrecadação da receita, que deve ser suficiente para 

custear o fornecimento de bens públicos e as transferências necessárias também seria função 

deste setor. 

Rawls propõe, ainda, a utilização preferencial de um tributo proporcional 

sobre o consumo total e, apenas quando necessário para se evitar acúmulo de propriedade e 

poder, o uso da tributação progressiva. De qualquer forma, o padrão de tributação adotado 

deve assegurar a liberdade igual e o valor equitativo dos direitos estabelecidos na sociedade. 

Como se vê, os teóricos já construíram diversos critérios para identificar o conceito de justiça 

ao longo da História do conhecimento humano, nos quais a igualdade, a saber, a aplicação de 

uma mesma regra a uma categoria essencial predeterminada, quase sempre se apresenta como 

uma decorrência lógica dela.  

Rawls, entretanto, chama atenção para o fato de que a aplicação da norma 

igualitária nem sempre corresponde à realização de justiça. Isso porque, no caso concreto, 

muitas vezes as categorias essenciais eleitas são colidentes, fazendo-se necessário o uso da 

eqüidade para compensar as peculiaridades diferenciais no caso concreto. De qualquer forma, 

os critérios escolhidos são sempre limitados pela escala de valores vigentes em uma 

determinada sociedade por dado momento de sua evolução cultural, sendo, portanto, mutáveis 

e relativos. 

Desataque-se que, não obstante as considerações teóricas 

supramencionadas, falar em função social dos tributos significa falar na efetivação dos 

interesses sociais. Ocorre que esta tarefa já não pode mais ser atribuída exclusivamente ao 

Estado, permanecendo o contribuinte no papel inerte da insatisfação. O homem já teve 

importantes vitórias no tocante a evolução jurídica, tendo assegurado direitos a ambas as 

partes na relação tributária, entretanto, o próximo passo deverá ser o passo do cumprimento 

desta função social. 



Avançar mais este passo, entretanto, é uma tarefa conjunta do Estado e do 

cidadão. O papel do Estado é garantir uma administração competente e transparente dos 

valores arrecadados, nos moldes dos princípios da publicidade, moralidade e eficiência. 

Quanto à sociedade, cabe-lhe a tarefa de fiscalização dos gastos públicos e da participação na 

definição dos orçamentos, mecanismos fixadores das despesas públicas. 

Se outrora os tributos eram tidos como preço da liberdade, agora são o preço 

da cidadania. O Estado possui muitas ferramentas para atuar de forma socialmente útil, como 

a parafiscalidade e a extrafiscalidade. O contribuinte, por sua vez, também possui mecanismos 

de atuação com o intuito de realizar a função social dos tributos, quais sejam a lei de 

responsabilidade fiscal e o orçamento participativo, por exemplo. 

É notório que muito ainda pode ser feito no sentido de se redistribuir de 

forma mais igualitária a riqueza do país, mas se pode olvidar que a maior revolução e a mais 

desejável é a revolução da consciência de responsabilidade individual pela melhoria das 

condições de vida das pessoas e da sociedade em geral, vez que já existem muitas ferramentas 

aptas para a efetivar a função social dos tributos, mas muitas delas permanecem obsoletas.  

Reitere-se, por fim, que cada cidadão e o Estado devem ampliar o foco da 

questão tributária, pois não se pode mais sustentar tal análise do ponto de vista apenas da 

justiça da arrecadação. É primordial que se enfoque, também a justiça na aplicação dos 

valores arrecadados. A análise global de todos os fatores considerados é o caminho de uma 

verdadeira justiça tributária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 

A Justiça é uma instância de valor do Direito que, em virtude das suas 

características, notadamente da mutabilidade, deve sempre ser compreendida e analisada 

comparativamente à evolução e às tendências das relações entre Estado e sociedade de cada 

época.  

Algumas reivindicações sociais históricas já foram incorporadas no modelo 

de Estado moderno, entre as quais podem ser mencionadas a impessoalidade, legalidade, 

separação dos poderes, soberania do povo e representação. No entanto, a falta de 

concretização do princípio da igualdade e a incapacidade do Estado em gerenciar seus 

recursos de forma a promover mais justiça social podem, em longo prazo, se não corrigidas, 

ameaçar a própria legitimidade do aparelho estatal. 

Há muito os doutrinadores descobriram a possibilidade de utilização dos 

tributos como instrumento de interferência e condução do fenômeno econômico. Tal 

mediação pode ser obtida mediante a incorporação da função extrafiscal ou parafiscal nas 

espécies tributárias. 

Ocorre que tais conceitos não foram suficientes para diminuir as 

desigualdades sociais e, hoje, muitos cidadãos vivem (sobrevivem) em condições precárias, 

sem que o Estado consiga garantir-lhes o mínimo necessário para uma vida digna.  Assim, é 

preciso discutir uma maneira de solucionar este descompasso ente os direitos garantidos 

constitucionalmente e a desoladora realidade. 

A falta de efetividade dos direitos sociais e do princípio da igualdade deve 

ser combatida sob pena de tais regras perderem a sua validade, o que poderia causar inúmeros 

problemas, no que concerne à garantia dos direitos fundamentais. Nesta empreitada, é 

importante considerarmos as limitações de ordem econômica à efetivação dos direitos sociais, 

obstáculos que levaram à criação de uma máxima segundo a qual ad impossibilita nemo 

tenetur (ninguém é obrigado a coisas impossíveis). Ou seja, na ausência de recursos 

econômicos para que o Estado possa disponibilizar aos particulares os direitos garantidos na 

Constituição, este estaria desobrigado de tais obrigações. 



A despeito da relevância de tal avaliação, não podemos ignorar as gritantes 

desigualdades sociais existentes atualmente, observação que nos obriga a repensar as atuais 

políticas públicas e os critérios de tributação, de distribuição de encargos econômicos e de 

transferência das riquezas na sociedade, com o intuito de garantir mais justiça social. 

Entre os inúmeros conceitos de justo construídos, destacamos o de Rawls 

que, partindo da limitação de dois princípios de justiça, afirma que “o sistema social deve ser 

estruturado de modo que a distribuição resultante seja justa, independentemente do modo que 

venha a acontecer” (2002, p. 303). Propõe que o Estado deve assegurar certos direitos básicos, 

tais como a liberdade, a igualdade de oportunidade nas atividades econômicas e na livre 

escolha de trabalho e a garantia de um mínimo social. Para isso, é necessário o 

estabelecimento de instituições básicas adequadas e a divisão setorial do Estado, de forma que 

cada esfera seja encarregada de preservar certas condições econômicas e sociais.  

Dessa forma, um sistema econômico justo pode ser definido como aquele 

que consegue garantir um mínimo social a todos os cidadãos. Ao determinarmos este mínimo 

necessário, devemos levar em consideração as limitações naturais e o modo como elas são 

estruturadas para tirar vantagens das possibilidades históricas. Ou seja, tal conceito é 

temporalmente relativo: uma sociedade mais pobre tem um padrão de mínimo social mais 

baixo e um limite para arrecadação de impostos igualmente menor, comparativamente a uma 

sociedade mais rica.  

Não obstante esta relatividade temporal, os sistemas tributários devem ser 

construídos segundo critérios éticos e princípios distributivos, de forma a garantir uma 

existência digna a todos, dês que é inadmissível a manutenção de regras que possibilitem a 

abdicação de liberdades e direitos básicos por certos segmentos/classes sociais, em benefícios 

de alguns grupos, que seguem ampliando suas reservas econômicas, a um preço social 

imensurável. Rawls bem sintetizou esta situação ao afirmar que a injustiça é uma 

desigualdade que não beneficia a todos.   

Contatou-se, também, que as questões de justiça tributária e função social 

dos tributos passam, necessariamente, pela fiscalização pelo contribuinte dos valores 

arrecadados, através de institutos jurídicos democráticos. É primordial, ainda, a participação 

do cidadão na definição dos gastos públicos, vez que cumprir a função social dos tributos 

nada mais é que atender aos interesses sociais. 
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