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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o tributo no enfoque da 

justiça social, fazendo uma análise crítica do mesmo na visão constitucional, 

trazendo a tona o princípio da capacidade contributiva e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, ambos dispostos na Constituição Federal.  

Para alcançar os fins objetivados, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 

trazendo conceituações dos termos essenciais para o trabalho, tais como tributo, 

dignidade da pessoa humana e princípio da capacidade contributiva. 

Além disso, foi feita uma análise histórica sobre o tributo e suas formas de 

cobrança ao longo da história, e de como as formas de Estado influenciaram nas 

suas destinações, cobranças e funções. Buscou-se também demonstrar qual é a 

função social do tributo, demonstrando que o mesmo se faz necessário para a 

atividade estatal. No decorrer do estudo ficará evidente que o Direito Tributário 

possui uma linha social também, que pouco é abordada, mas que pode contribuir 

muito para a sociedade como um todo. 

Da análise do contexto pesquisado, chegar-se-á a conclusão de que o 

princípio da dignidade da capacidade contributiva realmente é relevante para uma 

tributação mais justa, garantindo, assim, a efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana consagrado no texto constitucional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tributo. Dignidade da pessoa humana. Justiça Social. 

Capacidade contributiva. 
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INTRODUÇÃO 

Ao fazer um retrospecto social, verifica-se que, os seres humanos evoluíram 

como sociedade, de maneira que a coexistência dos indivíduos no corpo social 

gerou a necessidade de criação de organizações que detém o objetivo de assegurar 

a paz e a ordem.  

Diante disso, o Estado deve zelar pelo bem comum de todos, e para isso faz-

se necessário uma série de medidas de demandam gastos públicos, fazendo surgir 

a necessidade de uma contribuição por parte dos cidadãos que, ao praticarem 

determinados fatos previstos em lei, passam a ser chamados contribuintes e devem 

pagar tributos. 

Os tributos, como será demonstrado ao longo do texto, possuem subdivisões, 

e são cobrados há muito tempo, porém de formas diferentes. Por isso, diante de 

uma análise bibliográfica, será trazida a parte histórica acerca dos tributos, bem 

como das formas do Estado e o que isso implicou ao longo dos tempos. 

Atualmente, diante da Constituição Federal de 1988, existem princípios e 

direitos fundamentais que devem ser observados pelo Estado como um todo, e 

dentre eles estão o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da 

capacidade contributiva, que estão extremamente atrelados ao sistema tributário.  

O problema que será abordado na pesquisa está na questão do tributo no 

sentido da justiça social, buscando ver se a capacidade contributiva é um princípio 

eficaz para garantir a dignidade da pessoa humana. 

No final, busca-se entender que o princípio da capacidade contributiva tem 

sim sido um princípio muito importante para uma tributação mais justa e que 

preserva a dignidade da pessoa humana, fazendo com que o tributo cumpra sua 

função social de maneira que não venha ter um cunho apenas arrecadatório, mas 

também social. 

Também será ressaltado que o ramo do Direito Tributário, assim como os 

demais ramos presentes no Direito, possui um belo condão social, que deve ser 

estudado e abordado para que continuem existindo mudanças para uma melhor 

tributação. 
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1. CONCEITO E ESPÉCIES DE TRIBUTO 

Antes de aprofundar o assunto delimitado para o presente trabalho, faz-se 

necessário partir de pilares essenciais, como definições basilares, que irão 

acompanhar toda a dissertação.  

A primeira definição importante para iniciar é a de tributo. O Código Tributário 

Nacional, mais precisamente em seu artigo 3º, traz a seguinte definição acerca de 

tributo:  

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. (BRASIL, 1966) 
 

Esse conceito presta-se a esclarecer as características essenciais do tributo 

(AMARO, 2021, p. 356), quer sejam: 

a) o caráter pecuniário da prestação tributária (como prestação em moeda); 
b) a compulsoriedade dessa prestação, ideia com a qual o Código Tributário 
Nacional buscou evidenciar que o dever jurídico de prestar o tributo é 
imposto pela lei, abstraída a vontade das partes que vão ocupar os polos 
ativo e passivo da obrigação tributária, opondo-se, dessa forma, a 
compulsoriedade do tributo à voluntariedade de outras prestações 
pecuniárias; c) a natureza não sancionatória de ilicitude, o que afasta da 
noção de tributo certas prestações também criadas por lei, como as multas 
por infração de disposições legais, que têm a natureza de sanção de ilícitos, 
e não de tributos; d) a origem legal do tributo (como prestação “instituída em 
lei”), repetindo o Código a ideia de que o tributo é determinado pela lei e 
não pela vontade das partes que irão figurar como credor e devedor da 
obrigação tributária; e) a natureza vinculada (ou não discricionária) da 
atividade administrativa que seja praticada para a cobrança do tributo. 
(AMARO, 2021, p. 356). 
 

Diante de tais características, compreende-se a noção de tributo como essa 

prestação monetária e que deve ser instituída por lei, insurgindo então o princípio da 

legalidade tributária, imposto no artigo 150, I, da Constituição Federal, o qual proíbe 

que os entes federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) venham 

cobrar tributo sem lei anterior que o tenha constituído. Tal princípio também pode ser 

notado no Código Tributário Nacional, mais precisamente em seu artigo 97, que 

também traz à tona a noção de tipicidade tributária, fazendo com que os elementos 

para cobrança do tributo tenham que estar tipificados para que sejam cobrados do 

contribuinte: 

O princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal 
(CRFB) é uma forma de garantir a vontade popular, ao passo que aqueles 
que elaboram as leis são os representantes do povo. Por esse motivo que o 
tributo somente poderá ser criado por lei, pois essa criação representa a 
vontade popular. Tal conceito é endossado no art. 97 do CTN, que prevê o 
princípio da tipicidade no Direito Tributário, de modo que todos os 
elementos necessários à incidência tributária devem estar em lei. Tal 
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princípio é de suma importância para manutenção da segurança jurídica, 
pois, como já dito, a lei emana do povo. (QUINTANILHA, 2021, p. 9) 
 

Dentre essas características mencionadas, encontra-se também a proibição 

da cobrança do tributo como caráter sancionatório, ou até mesmo confiscatório, ou 

seja, o tributo não pode ser imposto ao contribuinte como uma penalidade, e isso se 

inter-relaciona com o princípio da capacidade contributiva, que será analisado nos 

próximos tópicos: 

[...] i) o conteúdo do princípio da vedação de confisco está na proibição da 
abusiva apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos 
rendimentos dos contribuintes; 
ii) o limite da abusividade encontra-se na apropriação indevida do 
patrimônio considerado mínimo existencial do contribuinte. É vedada a 
tributação que torne carga tributária insuportável ao ponto impedir o 
exercício do direito a uma existência digna, ao exercício da atividade 
profissional lícita ou da regular satisfação de suas necessidades vitais 
(educação, saúde e habitação, por exemplo); [...]. (CALIENDO, 2020, p. 
204). 
 

Por fim, como mencionado acima, a natureza do tributo é vinculada, e não 

discricionária, fazendo com que o contribuinte, ao praticar o fato gerador descrito em 

lei, tenha que pagá-lo.  

Além da definição e características do tributo, também é importante ressaltar 

que o mesmo possui espécies, totalizando cinco tipos de tributo, quer sejam: 

impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição 

especial.  

Previstos no artigo 145, I, da Constituição Federal, os impostos, são tributos 

que incidem sobre as riquezas do contribuinte, fazendo com que o montante devido 

pelo contribuinte, que é o praticante do fato gerador, seja dimensionado através 

dessas riquezas: 

Os impostos são tributos que incidem necessariamente sobre revelações de 
riqueza 
do contribuinte. Nesse sentido, são as normas de competência dos arts. 
153, 155 e 156, que indicam bases econômicas relacionadas 
exclusivamente aos contribuintes, como a aquisição de renda, a circulação 
de mercadorias, a propriedade predial e territorial urbana. Os fatos 
geradores de impostos, portanto, serão situações relacionadas ao 
contribuinte, e não ao Estado, ou seja, fatos geradores não vinculados a 
qualquer atividade do Estado, conforme está expressamente previsto no art. 
16 do CTN: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte”.  (PAULSEN, 2020, p. 55). 
 

Por sua vez, as taxas, previstas no artigo 145, II, da Constituição Federal, 

são: “tributos vinculados à atuação estatal: exercício do poder de polícia ou 

prestação de serviço público específico e divisível” (HARADA, 2021, p. 362), ou seja, 
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estando o serviço público à disposição do contribuinte, prestando um serviço 

específico e divisível, serão cobradas as determinadas taxas.  

Continuando a ideia acerca dos tributos, a contribuição de melhoria, prevista 

no artigo 145, III, da Constituição Federal, trata-se de uma espécie de tributo que 

tem como fato gerador uma ação dos entes federados, decorrente de obra pública, 

que gera uma valorização no imóvel do contribuinte: 

Contribuição de melhoria (art. 145, III, da CF) é espécie tributária que tem 
por fato gerador a atuação estatal mediatamente referida ao contribuinte. 
Entre a atividade estatal e a obrigação do sujeito passivo existe um 
elemento intermediário que é a valorização do imóvel. (HARADA, 2021, p, 
364).  

No que diz respeito aos empréstimos compulsórios, pode-se dizer que são 

uma modalidade de tributos que se prestam a: ”gerar recursos para fazer frente a 

uma situação de calamidade ou guerra externa ou para investimento nacional 

relevante e urgente, conforme se extrai do art. 148 da CF.” (PAULSEN, 2021, p. 61). 

As contribuições especiais são espécies de tributo que se subdividem entre si, 

a depender de suas finalidades e objetivos, e que não possuem fato gerador 

expresso no texto constitucional. Nesse tocante: 

A característica peculiar do regime jurídico deste terceiro grupo de exações 
está na destinação a determinada atividade, exercitável por entidade estatal 
ou paraestatal, ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como 
necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. Nesse 
grupo se incluem as contribuições sociais, as contribuições de intervenção 
no domínio econômico e as contribuições de interesse de categorias 
profissionais ou econômicas (CF, art. 149), bem como as contribuições para 
custeio de previdência de servidores dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios (art. cit., § 1º) e a contribuição destinada ao custeio do serviço 
de iluminação pública (CF, art. 149-A, acrescido pela EC n. 39/2002). 
(AMARO, 2021, p. 44). 
 

Ante o exposto, fica evidenciada a amplitude da possibilidade de arrecadação 

tributária, pois o tributo como gênero, subdividindo-se em cinco espécies, dá grande 

amplitude para essa arrecadação. 

 

2. ANÁLISE HISTÓRICA 

O surgimento do que se denomina hoje como Direito Tributário se deu 

lentamente. Para uma análise mais acurada sobre o assunto, faz-se necessário a 

verificação de algumas perspectivas mediante um lapso temporal traçado a partir da 

idade média, de forma que haja uma melhor efetivação na compreensão do assunto 

a ser tratado.  
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Nos primórdios da vida em sociedade, mais precisamente na Grécia e na 

Roma, os tributos eram cobrados apenas de pessoas que não eram tidas como 

cidadãs, ou seja, cobravam-se tributos apenas dos escravos, o que demonstra que 

naquela época o tributo não tinha nenhuma função social: 

O modelo grego – tributação apenas dos escravos; tributo como sinal de 
submissão, não de liberdade – encontrava-se, de modo geral, na 
antiguidade. Dario, cujo sistema tributário já foi apontado como o mais 
antigo exemplo de estruturação financeira de que se tenha notícia concreta, 
ao reorganizar a administração de seu império, dividindo-o em vinte 
satrapias, obrigou cada uma destas ao pagamento de determinado tributo 
ordinário, exceto a Pérsia, a qual, como país soberano, permaneceu imune 
de qualquer ônus. 

Também em Roma, a experiência não era diferente: o tributo alcançava 
apenas os indivíduos que não eram considerados cidadãos, embora se 
possam registrar tentativas, mais ou menos frustradas, de implantação de 
impostos ordinários aos cidadãos romanos. (SCHOUERI, 2021, p. 18). 

Por sua vez, na Idade Média, em que existiam os feudos, a cobrança do 

tributo deixou de ser imposta somente aos escravos e passou a ser um tipo de 

relação contratual, pois para que houvesse a cobrança de tributo deveria, de 

antemão, haver um acordo entre as partes: 

Na Idade Média, o contexto da tributação assume outras cores. O consenso 
tornava-se palavra de ordem. Reinando o cristianismo medieval, não havia 
espaço para a submissão ou escravidão. Pelo menos em seu sentido 
formal, o homem era livre e apenas no exercício de sua liberdade é que 
havia espaço para contribuições. Em tais circunstâncias, o tributo já não 
mais poderia ser imposto contra a vontade; era necessário que houvesse 
um consentimento para a cobrança. (SCHOUERI, 2021, p. 18)  
 

Em contrapartida, com o fim do feudalismo e início da era moderna, tem-se a 

formação dos Estados nacionais. Nesse período, a exigência dos tributos passou a 

ser em moeda, todavia, a nobreza e clero ficavam isentos de tributos, sendo o 

Estado mantido por trabalhadores e comerciantes.  

A evolução do tributo como prática financeira estatal com atribuição de 

satisfação coletiva iniciou-se apenas no início do século XIX. Na Idade Média, 

percebe-se o um contraste totalmente diferente na forma organizacional dos grupos 

sociais. Denota-se uma grande escassez na circulação de moedas, de forma que os 

indivíduos ali pertencentes satisfaziam suas necessidades por meio de escambo 

(moeda de troca). Sendo assim, os servos pagavam os tributos ao senhor feudal 

fornecendo a melhor parte de suas colheitas. Neste sentido:  

Até então, os governantes, para fazer face às despesas necessárias à sua 
existência e ao cumprimento de suas propostas e ideias, valiam-se de 
vários meios universalmente conhecidos, tais como as guerras de 
conquistas, as extorsões de outros povos e colônias, as doações 
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voluntárias, a fabricação de moedas metálicas ou de papel-moeda, a 
exigência de empréstimos ou mesmo de confiscos, as rendas produzidas 
por seus bens e suas empresas, a imposição de penalidades e, 
especialmente, o tributo arbitrariamente cobrado (desprovido, inicialmente, 
das características da justiça fiscal que temos hoje). (ABRAHAM, 2021, p. 7) 

A partir de tal premissa, observa-se que o Direito Tributário começa a ganhar 

uma “formação social”, destinada à coletividade a partir da era moderna. Sob esta 

perspectiva: Sinteticamente, pode-se dizer que a atividade financeira e tributária se 

inicia e evolui a partir do Estado Moderno da seguinte forma:  

[...] inicialmente, no Estado Liberal, com poucos investimentos e gastos 
públicos e mínima intervenção; em um segundo momento, no Estado 
Intervencionista, em que aumentam as despesas públicas e a função 
interventiva estatal se exacerba; passa-se, então, ao Estado Social ou do 
Bem-estar Social, em que o atendimento dos direitos sociais para toda a 
sociedade torna-se prioritário e universal; finalmente, chega-se ao Estado 
Fiscal ou Orçamentário, em que as limitações orçamentárias são 
consideradas na realização dos deveres estatais e no atendimento dos 
direitos fundamentais e sociais, com uma preocupação constante com o 
equilíbrio fiscal entre receitas e despesas. (ABRAHAM, 2021, p. 8) 

Já a idade contemporânea surge tendo como marco principal a revolução 

francesa, em 1789. É importante destacar que a revolução teve como objetivo a 

instauração da república, sob o lema: “Igualdade, Liberdade e Fraternidade”. Nesse 

período foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

documento este que instituiu os Direitos Fundamentais e inalienáveis da pessoa 

humana. 

No Brasil, entre os séculos XVII e XIX ocorreram diversas revoltas, com a 

finalidade de declarar a independência do Brasil perante Portugal. Sendo assim, é 

cediço que para o ramo tributário, a mais importante foi a conjuração mineira, 

fundada devido ao descontentamento da cobrança relativa ao quinto do ouro, que 

era a cobrança de 20% retirado dos garimpos brasileiros à coroa portuguesa: 

No Brasil, igualmente, ocorreram conflitos motivados pela tributação 
excessiva, dos quais o mais relevante foi a Inconfidência Mineira, provocada 
pela opressiva política fiscal da Coroa Portuguesa, por ocasião da coleta da 
derrama (1788-1792), mediante a qual o Rei de Portugal tinha direito ao 
quinto do ouro, isto é, a 20% de todo o metal extraído no Brasil. (COSTA, 
2021, p. 23). 
 

Atualmente, o texto constitucional brasileiro, assim como o de outros Estados 

soberanos, garante os direitos dos contribuintes, com a imposição de limites ao 

poder de tributação do Estado. É de significante importância o papel exercido pelo 

tributo na contemporaneidade, para a efetivação do mínimo existencial, garantir às 

disposições inerentes aos direitos humanos fundamentais e à dignidade da pessoa 
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humana. Dessa forma, é notório que, conforme preceituado no Código Tributário 

Nacional e na doutrina, o complexo tributário no papel é sistematicamente preciso e 

primoroso.  

 

3.  FUNÇÃO SOCIAL DO TRIBUTO  

A função social do tributo resume-se no dever do Estado, por meio da 

arrecadação de tributos para suas atividades essenciais, proporcionar o bem 

comum. Todavia, essa arrecadação também tem se tornado seu maior problema, 

pois sua principal fonte de recursos é a tributação. Neste sentido: 

Consideramos importante remarcar que a compreensão do Direito 
Tributário, cada vez mais, está voltada à preocupação concernente à 
adequação da tributação ao exercício de direitos fundamentais. De fato, 
universalmente vem se afirmando uma visão humanista da tributação, a 
destacar que essa atividade estatal não busca apenas gerar recursos para o 
custeio de serviços públicos mas, igualmente, o asseguramento do 
exercício de direitos públicos subjetivos. (COSTA, 2021, p. 21). 
 

Como visto no tópico anterior, o tributo vem sendo cobrado desde a 

antiguidade, de formas diferentes, e é de suma importância para a compreensão de 

sua função social atualmente analisar quais eram suas óticas por parte dos tipos de 

Estado ao longo da história. 

O primeiro modelo de Estado a ser analisado no presente trabalho é o Estado 

Patrimonial, que basicamente é o modelo no qual o Estado produz a riqueza que 

precisa para subsistir (SCHOUERI, 2021, p. 19). Esse modelo de Estado foi 

substituído pelo Estado Policial, que começou a valer-se de outros meios para suas 

finalidades, e dentre eles apareceu o tributo: 

Ainda aqui o Estado tem as características do modelo que o antecedeu, 
mas ganha, naquele ponto, características intervencionistas. Ou seja: não 
mais é mero agente econômico, mas autoridade que se vale de todos os 
meios a seu dispor – inclusive o tributo – para dirigir a economia. 
(SCHOUERI, 2021, p. 19) 
 

O Estado Policial, em seu fim, foi sucedido pelo Estado Fiscal, que tinha como 

finalidade a contribuição por parte do particular (contribuinte), que era quem gerava 

as riquezas e repassava uma porção para o Estado. A ideia aqui era uma 

intervenção mínima por parte do Estado, fazendo com que os particulares fossem 

mais ativos: 

Sua principal característica é seu modo de financiamento ser 
prioritariamente por tributos. Ou seja: não é o Estado que gera sua riqueza, 
mas o particular é a fonte (originária) de riquezas, cabendo-lhe transferir 
uma parcela (por derivação) ao Estado. (SCHOUERI, 2021, p. 20).  
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O Estado Fiscal teve sua substituição feita pelo Estado Social Fiscal, que 

retoma a iniciativa por parte do Estado também, principalmente no que tange a 

questões sociais (SCHOUERI, 2021, p. 23). Atualmente a forma de Estado é o 

Estado Social Democrático de Direito, que continua prosseguindo com o viés social 

da arrecadação tributária, e como continuará sendo falado, vê no tributo uma função 

não meramente arrecadatória, mas também uma função social: 

Atualmente a forma de Estado é o Estado Social Democrático de Direito, 
que continua prosseguindo com o viés social da arrecadação tributária: 
Realmente, qualquer norma que verse sobre impostos possui a função 
(positiva ou negativa) de arrecadar (Ertragsfunktion); ao mesmo tempo, 
aquela norma pode ter outras três funções, que nem sempre se encontram 
presentes, simultaneamente, em todas as normas: (i) a função de distribuir 
a carga tributária (Lastenausteilungsfunktion), que implica a repartição das 
necessidades financeiras do Estado segundo os critérios de justiça 
distributiva; (ii) função indutora; e (iii) função simplificadora. (SCHOUERI, 
2021, p. 23).  
 

Na nossa sociedade atual o grande desafio é fazer com que os tributos não 

alcancem apenas a função arrecadatória, mas sim a sua finalidade e função social 

sem extrapolar as medidas da capacidade contributiva. Embora desde o início sua 

função tenha sido arrecadar recursos financeiros para o Estado, atualmente o tributo 

tem o objetivo de cumprir sua função social a qual se destina em atividades 

relacionadas a necessidades públicas, de maneira a garantir e preservar o bem 

comum. 

Esta previsão legal encontra-se no artigo 3º, e seus incisos da Constituição 

Federal, tratando da erradicação da pobreza, marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988) 

 

Esse artigo da Constituição Federal garante os direitos da sociedade de viver 

de maneira livre e justa, todavia, como foi dito anteriormente acima, o maior desafio 

sempre foi destinar os tributos arrecadados para o fim especifico, reduzir as 

desigualdades sociais e promover o bem estar para todos, sem preconceito e 

descriminação. Neste sentido:  

Assim é que a tributação constitui instrumento para atingir os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, consubstanciados na 
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construção de uma sociedade livre, justa e solidária; na garantia do 
desenvolvimento nacional; na erradicação da pobreza e da marginalização 
e na redução das desigualdades sociais e regionais; bem como na 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I a IV, CR). 
No presente, estão indissoluvelmente associadas as ideias de tributação e 
cidadania. Há que se entender que ser cidadão também é ser contribuinte. 
Em outras palavras, poder contribuir para as despesas do Estado 
representa um aspecto do exercício da cidadania. 
No presente, estão indissoluvelmente associadas as ideias de tributação e 
cidadania. Há que se entender que ser cidadão também é ser contribuinte. 
Em outras palavras, poder contribuir para as despesas do Estado 
representa um aspecto do exercício da cidadania. (COSTA, 2021, p. 21). 
 

A razão pela qual voltamos reiterar que o Estado usa de seu poder para 

interferir em situações econômicas que não estão favoráveis, visando estabelecer 

equilíbrio socialmente justo a todos. Atualmente o tributo, dentre suas destinações, é 

utilizado também com objetivo de interferir na economia privada, estimulando 

atividades econômicas, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, 

finalmente, os efeitos mais diversos na economia. 

Desse modo, entende-se a que a função social do tributo é como um 

instrumento para satisfazer os interesses e o bem estar da sociedade e o Estado por 

meio da sua soberania, tem papel de instituir e cobrar tributo e os contribuintes tem 

o dever de pagá-los, assim se arrecada tributos e se destinam a sua função social. 

 

4. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 

A Constituição Federal ao trazer os direitos fundamentais em seu texto tem 

por objetivo consagrar o bem comum de todos. O princípio da dignidade da pessoa 

humana, disposto como fundamento no artigo 1º, inciso III da Carta Magna, vem 

atrelado à ideia do bem comum (MORAES, 2021, p. 48,), ou seja, sob a ótica de que 

direitos e garantias fundamentais devem ser respeitados e ofertados aos cidadãos 

de forma que possam garantir a base para uma vida digna em sociedade, 

resguardando e mantendo sua integridade num todo. 

Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao 
próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, 
estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos 
próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela exigência do indivíduo 
respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal 
exige que lhe respeitem a própria. A concepção dessa noção de dever 
fundamental resume-se a três princípios do direito romano: honestere vivere 
(viver honestamente), alterum non laedere (não prejudique ninguém) e 
suum cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é devido). (MORAES, 2021, 
p. 48). 
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Nessa esteira, o princípio da dignidade humana, usado como ferramenta para 

conceder ao ser humano uma vida digna, tornou-se um princípio basilar contido no 

texto constitucional, podendo ser aplicado em qualquer área do Direito, e assim 

sendo, não seria diferente com o Direito Tributário, pois assim como em qualquer 

outro ramo, o Direito Tributário, como visto anteriormente, está atrelado no dia a dia 

dos cidadãos, pois o tempo todo existem relações que geram obrigações tributárias, 

fazendo com que o contribuinte venha a pagar tributo, e diante disso, faz-se 

necessária a análise, em especial da função social do tributo, sob o prisma do 

princípio da dignidade da pessoa humana, pois o contribuinte é um ser inerente à 

este princípio. 

Portanto, percebemos que o Estado Financeiro e Tributário de hoje, através 
de uma postura equilibrada no uso das finanças públicas, amparado por 
limites e com parâmetros pautados na justiça fiscal, aspira a harmonizar os 
interesses individuais com os de toda a coletividade, implementando, 
simultânea e equilibradamente, políticas sociais a fim de franquear 
igualdade de oportunidades, redistribuição de riquezas e desenvolvimento 
econômico sustentável. Para tanto, o Direito demanda maior confluência 
com os planos sociais, econômicos e éticos, sem descuidar de valores 
fundamentais como os da democracia, da liberdade, da igualdade e da 
dignidade humana. (ABRAHAM, 2021, p. 28) 
 

Visto isso, resta notória a importância do princípio da dignidade da pessoa 

humana estar em acordo com o sistema tributário atual, pois a visão social que o 

referido princípio coloca em voga é de grande relevância para que haja uma 

tributação equilibrada e de acordo com o texto constitucional. 

Outro princípio que está extremamente enraizado com a dignidade da pessoa 

humana no sistema tributário é o princípio da capacidade contributiva, que está 

previsto no artigo 145, §1º da Constituição Federal e traz a seguinte narrativa: 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, 
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
(BRASIL, 1988). 
 

Sem entrar na temática acerca da expressão utilizada pelo constituinte ao 

escrever “impostos”, pois não é o foco principal da discussão, compreende-se que o 

princípio da capacidade contributiva possui uma belíssima finalidade, quer seja 

resguardar o contribuinte de sofrer uma tributação exacerbada, fora de seus limites 

econômicos: 

Porém, na formulação jurídica do princípio, não se quer apenas preservar a 
eficácia da lei de incidência (no sentido de que esta não caia no vazio, por 
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falta de riqueza que suporte o imposto); além disso, quer-se preservar o 
contribuinte, buscando evitar que uma tributação excessiva (inadequada à 
sua capacidade contributiva) comprometa os seus meios de subsistência, 
ou o livre exercício de sua profissão, ou a livre exploração de sua empresa, 
ou o exercício de outros direitos fundamentais, já que tudo isso relativiza 
sua capacidade econômica. (AMARO, 2021, p. 65). 

 

Diante disso, ao analisar o princípio da capacidade contributiva, percebe-se 

que o mesmo, ao promover a análise de critérios socioeconômicos antes da 

tributação, traz à tona os diversos tipos de contribuintes que existem no meio social. 

Alguns, com mais condições, outros, infelizmente, que vivem em extrema pobreza.  

[...] a abrangência do princípio da capacidade contributiva é maior. Esse 
conceito traduz a aptidão de o indivíduo ser sujeito passivo de tributos e, 
com isso, concorrer para os gastos públicos. A rigor, portanto, a capacidade 
contributiva é o motor operacional do princípio da igualdade na esfera 
tributária, tendo o condão, por isso mesmo, de realizar o próprio valor 
justiça. (COÊLHO, 2020, p. 51) 
 

Sugerir essa análise sob o prisma da capacidade contributiva à Administração 

Pública traz o condão humano da coisa, promovendo uma maior efetivação da 

dignidade da pessoa humana, afinal, se a arrecadação tributária tiver o condão 

social interligado, ela pode promover o bem comum de uma forma que os 

contribuintes possam contribuir sem perecer e sem colocar em risco o mínimo que 

possuem para sua subsistência.  

É dizer, a capacidade contributiva apresenta duas almas éticas que estão 
no cerne do Estado de Direito: 
A) em primeiro lugar, afirma a supremacia do ser humano e de suas 
organizações em face do poder de tributar do Estado; 
B) em segundo lugar, obriga os Poderes do Estado, mormente o Legislativo 
e o Judiciário, sob a égide da Constituição, a realizarem o valor justiça 
através da realização do valor igualdade, que no campo tributário só pode 
efetivar-se pela prática do princípio da capacidade contributiva e de suas 
técnicas. (COÊLHO, 2020, p. 53) 
 

De certo que até hoje não foi disciplinado pelo Legislativo ou pelo Judiciário 

qual seria esse mínimo em percentuais, mas dentro de um Estado Democrático de 

Direito, que possui por finalidade o bem comum, e que utiliza de recursos 

financeiros, quer sejam os tributos, para atuarem, faz-se necessário a aplicação do 

juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de dirimir e garantir a dignidade da 

pessoa humana. 

 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Como se pode notar ao longo do desenvolvimento do presente trabalho, o 

Direito Tributário possui um viés social de grande importância, assim como as 
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demais áreas do Direito. Em dados momentos foca-se apenas em alguma temática 

ligada a determinado ramo e outros pontos importantes que precisam ser tratados 

nas demais áreas ficam, por vezes, deixados de lado, mas com a presente temática 

ficou notória a importância da tributação no tocante da justiça social, pois o Direito é 

assim, um ramo de imensa amplitude, que comporta assuntos relevantes em todas 

as suas abordagens, independente de área específica. 

Como demonstrado, existem atualmente no sistema tributário brasileiro cinco 

espécies de tributo, que possuem como finalidade e função social a arrecadação 

estatal para que o mesmo venha garantir a prestação de serviços públicos 

destinados ao bem comum da sociedade. 

Viu-se que nos primórdios o tributo não tinha esse condão social, haja vista 

ter começado sendo cobrado apenas de escravos. Ao longo da história e de acordo 

com os tipos de Estado a situação foi se modificando para melhor, e a noção social 

começou a surgir. 

Atualmente, no Estado Democrático de Direito, o tributo possui uma função 

social e respeita a capacidade contributiva dos contribuintes, ajudando a garantir a 

efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto na 

Constituição Federal de 1988.  

O que se pode tomar como resultado da pesquisa é a importância de 

preservar direitos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana, por 

intermédio de uma tributação à luz da capacidade contributiva, pois como visto, em 

dado momento o tributo definia quem era cidadão e não, excluindo pessoas da 

sociedade e servindo como instrumento de desigualdade social.   

É certo que muitas coisas ainda precisam evoluir, mas hoje pode-se afirmar 

que a tributação não deve ser tomada como vilã da história, e sim como uma forma 

de contribuição por parte dos cidadãos a fim de finalidades que asseguram o bem 

estar de todos, e por isso a necessidade de continuar trabalhando para a criação de 

uma sociedade justa, que contribui não além de sua capacidade, mas sim de acordo 

com sua capacidade contributiva, preservando a dignidade da pessoa humana de 

todo contribuinte.  

 

6. CONCLUSÃO 

No presente trabalho buscou-se fazer a análise acercado tributo no sentido da 

justiça social e sob o enfoque da Constituição Federal. 
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Inicialmente foi conceituado o termo “tributo”, trazido pelo artigo 3º do Código 

Tributário Nacional, e observou-se que o mesmo se subdivide em cinco espécies, 

tais como impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e 

contribuição especial, todas possuindo suas características. Dentre as 

características também foram trazidos alguns princípios essenciais como o princípio 

da legalidade tributária e o princípio da vedação ao confisco, que se relacionam com 

os princípios norteadores da pesquisa, quer sejam o princípio da dignidade da 

pessoa humana e o princípio da capacidade contributiva. 

Após isso, coube-se fazer uma análise histórica acerca da tributação e ficou 

evidenciado que as formas da cobrança do tributo mudaram no decorrer da histórica, 

e deixaram de ter um cunho apenas arrecadatório e passaram também a ter um viés 

social muito relevante. 

Adiante, foi demonstrado que o tributo possui uma função social, quer seja a 

arrecadação por parte do Estado para exercer funções públicas inerentes ao bem 

comum. Também foi demonstrado que ao longo da história houveram diferentes 

tipos de Estado, e que isso interferia na tributação, mas que hoje no Estado Social 

Democrático de Direito o tributo possui sim uma função social. 

Por último, foi apresentado o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

princípio da capacidade contributiva, trazendo suas conceituações e demonstrando 

o quão importantes são as suas observâncias para o Direito Tributário. 

Diante disso, concluiu-se que o tributo deve continuar sendo cobrado à luz do 

princípio da capacidade contributiva para que a dignidade da pessoa humana seja 

preservada e garantida, pois tem sido um princípio eficaz e que traz um cunho social 

ao tributo, haja vista que ao longo da história o mesmo passou por momentos em 

que possuía apenas função arrecadatória e que isso acabava gerando 

desigualdades no corpo social, mas que atualmente, diante do Estado Democrático 

de Direito, os princípios constitucionais servem para garantir uma tributação digna e 

que se presta a cumprir sua função social perante a sociedade. 

Ademais, ficou evidente que o ramo do Direito Tributário também pode ser 

encaixado na temática da justiça social, assim como as demais áreas do Direito, e 

que através dessas análises críticas é que pode-se chegar a melhorias para o 

referido ramo e para os contribuintes como um todo. 
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